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 :مقدمة املركز

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

يف  فيةة  يف دجد  مسممر مامي يف احلوزات العلمية الرشن الرتاث الشيعي اإلإ

راكز مل سالميعامل اإلال إىلفيصاله إوحيماج  ، العلمية واألصعدةخمملف امليا فين 

 فيدي والقراءاأل ممناولوجعله يف  ى هذا اجلانب وتقوم بنرشهومؤسسات ترع

 .كرامال

ليف والموثيق والنرش يف همم مركز النجف االرشف للمأأومن هذا املنطلق 

لمي سامهت يف ا الرتاث العلمي ذهذه املدفينة املااككة رشف بنرشالنجف األ

يف تراثها  سواءية بمخملف النظرفيات اإلنسانكفد العلوم  يفاملايض واحلارض 

المي تم  بواسطة املوسوعة العلميةحيى املركز نزكا فيسريا منه أالذي  املخطوط

سلة علمية نرشه بشكل سلباملركز  الذي هيمم تراثها احلدفيث أو ، هاطاع جزء من

 .نسممد الموفيق واملعونة ىلامنه تااكك وتعو .يف كل علم

 مركز النجف األرشف  

 للمأليف والموثيق والنرش      
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

من بعث  والصالة والسالم عىل  ، الذي وهب العاا  انواع النعماحلمد هلل 

.  أهل الكرم الكرامله الغر وآ ، ممذهدي األ

ملهمة يف من الاحوث ا اإلمجايلقيقة العلم اين ملا كأفيت ان بحث حف : وبعد

حه وحتقيقه ، فلذا عقدنا العزم عىل تنقي علم األصول كام ال خيةى عىل الةحول

، وكنا يف غضون ذلك ننثر هذه المحقيقات إشاكاته حتقيقا فيكشف الغطاء عن 

والمدقيقات عىل ثلة من الطلاة الةضالء ممن كانت لنا معهم مااحثات يف هذا 

من  ةدناهاسمما عىل  حموتا املضامكسو نا مسو ة يف هذا ، وقد  الرشفيفالعلم 

طالب نرشها ملا فيها من فائدة لنن وما حققناه يف املقام أحاانا أ ، أساتذتنا الكرام

نه ذهننا املحةوف ، ونسمميح الناظر الكرفيم العذك ملا غةل ع العلوم العظام

 .ثامآلة باءباملشاغل ونةسنا اململو





     :متهيد 

 (اإلمجايلواالحتمال  اإلمجايلالعلم )
 :نقولف

الاحث  وان كان  ، موضع الكالم ألنهنام خصصنا الاحث بالعلم إال خيةى 

واء كانت وس ، احمامال أو ، ناظ أو ، ك ومدكك سواء كان علاملكل ا كا

لو كان عندك علم  فمثال ، مااكفية جعليةاع أوية ئعقال أواملدككات عقلية 

ن أااه فكام شمحصل ا مخر ثآناء إواحمملت نجاسة ناء معني إتةصييل بنجاسة 

خر إمجايل يف نجاسة اآلفهناك شك  اإلنائني أحدإمجايل بنجاسة  علام هناك

 . وفيمةرع عليه بعض الةروع ليس حملها هنا

 (حقيقة العلم اإلمجايل)
عن ماهية  أخرىو ، اإلمجايلالمي فيمالف منها العلم  تاكة نمكلم عن القضية

  .هذا العلم

ن أ()نييفقد ذكر املحقق النائ اإلمجايللعلم القضية المي فيمألف منها ا اما

فيقال  اإلنائني أحد علمت بنجاسة فإذافيمكون من قضية منةصلة  اإلمجايلالعلم 

(. ناء اآلخراإل أوناء نجس إما هذا اإل)

ومن هذه الةروع ما اذا علمنا بانه كان أحد األنائني نجسا وشكنا يف بقاء تلك النجاسة اىل االن فهل جيوز اجراء اصالة  -  

 .هاكة يف الطرفني لعدم وجو  علم امجايل او الجيوز لوجو  شك امجايل هو جمرى لالسمصحابالط
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ن أ:  ن فيقاليف املقام والمحقيق يف املقام أ ()ملحقق النائيني هذا ما ذكره ا

بقضية  أومثال  (نجس اإلنائني أحد)هل فيمعلق بقضية محلية  اإلمجايلالعلم 

. (ناء نجسذلك اإل أوناء أما هذا اإل)منةصلة 

 اإلمجايلن فيمعلق العلم وفيمكن أن فيدعى أن هناك نحو ثالث من المعلق هو أ

مل فيكن ذاك نجس  إذا)و(نجس فذلك نجسمل فيكن هذا  إذا) ممصلمني بقضيمني

 (.فهذا نجس

ولكن هذه الدعوى جماناة عن احلقيقة 

واحد هباتني املمصلمني بل املوجو  هو علامن  إمجايلفيوجد علم  ال ألنه

 .تةصيليان فيمعلقان باملالزممني املمقدممني

قيقية ومن ن كل واحد من العلمني علم بنجاسة تقدفيرفية ال حتأ وأفيضا

العلم  فإكجاعن فيكون علام امجاليا بحكم فعيل ،اإلمجايل أرشائط تنجز العلم 

نه عىل اإلمجايل ووحدته وتنجزه كام أملا ذكر الزمه نسف هوفية العلم  اإلمجايل

بني النجس  ()فيمكن فرض صحة احلمل المي ذكرها املحقق العراقي  هذا ال

فيصح محل النجس الواقعي ال عىل  الاذ  باإلمجالالواقعي والنجس املعلوم 

مة وكيف فيصح محل اذ كل منهام مالز ل وال عىل املعلوم الثاينواملعلوم األ

 .ناء النجس املالزمة عىل اإل

فال فيمكن نعم فيلزم هذفين العلمني علم آخر فانه بعد فرض هذفين العلمني 

 .القضيمنيالزم للعلم هباتني  اإلمجايلفالعلم .فرض عدم نجاسمهام معا
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ن عرفت هذا تعرف احلق يف املقام فان حقيقة املنةصلة مانعة اخللو وبعد أ

 إىلترجع ( ذاك نجس أواما هذا نجس ) ممصلمني بالنحو املمقدم فان  إىلترجع 

 أحداحلكافية عن عالقة بني هاتني القضيمني بعنواهنام ولذا فهي ختملف عن 

حد بل بعنوان األ ال بعنواهنام نائنياإلمر فيرتاط بفانه حيكي عن أ  نجس اإلنائني

املمصلمني املمقدممني وهذا هو رس يف تعاري املناطقة  إالوليست هذه العالقة 

فرق  ال املمصلة و إالممصالت فان حقيقة املنةصلة ليست  إىلبانحالل املنةصلة 

 .والمةصيل  باإلمجالبينها إال 

ن فيصح أ ال املمصلمنيوان  ممصلمني إىلن عرفت كجوع املنةصلة وبعد أ

ن تكون هي ممعلق فيصح أ تعرف ان املنةصلة ال اإلمجايلفيكون مها ممعلق العلم 

 .اإلمجايلالعلم 

 ة املوضوع ترجع مر  أوبل مما ذكرنا تعرف ان احلملية مر  ة املحمول 

ذاك  أوما هذا نجس أ) إىلترجع ( ذاك نجس أوما هذا أ)للمنةصلة فمثل 

هي نساة االتصال  (أو..اما)ي حتكي عنها هيئة اذ قد عرفت ان النساة الم(نجس

 بأهناتعقل بني املةر ات ولذا عرفت الرشطية  ومن الواضح ان نساة االتصال ال

 .قضيمني إىلما انحلت 

ذاك  أواما هذا )و( نجس اإلنائني أحد)مما ذكرنا تعرف ان العالقة بني و

الزم املقمضية يف املدلول بل هي عالقة الم والمساويليست الرتا ف ( نجس

 .لمعد  الواقع املحكي عنه
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 (البحث عن ماهية العلم اإلمجايل)
 . هذا العلم وحقيقة الاحث عن ماهية أماو

 .هي يةلمجااقوال يف املسألة بصوكة أن األ: فنقول 

 .() وقد ذهب اليه صاحب الكةافية:  الةر  املر  كشف   - 

 .() حقق العراقيوهو مسلك املعي الواقعن الةر   إمجايل كشف  -2

 املنسوب للمحقق العراقي(املر   لدى العامل)كشف الةر  الواقعي  -3

(). 

كشف اجلامع وهو الذي ذهب اليه املحقق االصةهاين و نسب للمحقق  -4

 .() النائني

 .المةصيل -5

 أوخرية حتوم حول املعلوم وكونه صوكة شخصية ونالحظ ان الثالثة األ

 .عن الواقع اإلمجايليهمامن يف كيةية كشف العلم الن فوما األأو ، كلية

تكون معينة عىل فهم هذه  ا  وقال اخلوض يف بيان املسالك نطرح أموك

نقمرص و ، وفيمضح هبا املخماك األعالم هبا مواضع اخلالف بني يلاملسالك وفينج

 الوإمن  خالة يف فهم املسالك  إشاكةذها ملا يف المعرض ذها ولو  شاكةعىل اإل

 .والر  وذها بحوث مةصلة ليس هنا حمل المعرض ذها لألخذقابلة فهي 
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 (املقسم هو العلم التصديقي)
رضبان من العلم المصدفيقي ال العلم  اإلمجايل ن العلم المةصييل وأ : فنقول

  .باملعنى املقصو  يف املقام فيمصف باجلامل والمةصيل المصوك ال نالمصوكي ال

 :لكذ نوبيا

املرا  به العلم فوعلم تةصييل  إمجايلعلم  إىللم فينقسم قيل الع إذانه أ 

فمةهوم )كفية لوم المصوفيكا  فيمحقق يف الع ال اإلمجايلالمصدفيقي ألن العلم 

مجال من مجاليآ بام لإلا ليس علام (حدى النجاسمنيأ) أو( اإلنائني أحدنجاسة 

وم كل مةهوعدم المعيني بل  اإلمجالفأن املةاهيم ال تقال  ، هنا قصو معنى م

 .ه مةهوم االناء ال فرق بينهامبااملةهوم فيش اذتر فيد فيه فه ممعني يف نةسه ال

 اإلنسانيف املةاهيم حيث فيقال  مجاالإلوجدان ان هناك با نجد : فيقال ال

 .يوان ناطقاحلوتةصيله  ملجم

 .عالقة له باملقام وبام نحن فيه ال اإلمجالهذا ن فانه فيقال أ

فيمحقق من تطابق املعلوم بالذات مع املعلوم  مجالاإلن أ :لك والرس يف ذ

ء الذهن فانه تاكة فيدككه بطوك عندما فيدكك واقعا وكا اإلنسانبالعرض الن 

لذات وبالعرض انام وتعد  املعلوم با ، فيدككه بطوك المةصيل خرىواأل اإلمجال

ن العلم المصدفيقي له مرآتية بالنساة أمن خواص العلم المصدفيقي من حيث  هو

  .لخاكج والواقعل

جمر  صوكة ذهنية  إالاذ ليس هو  تاملعلوم بالذا إالمصوك فليس فيه ما الأو
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 .صواب  أوفال فيكون فيها خطأ  حمضة

املةهوم  والمةصييل ليس من حيث اإلمجايلن الةاكق بني العلم أوالنميجة 

 . مجالية والمةصيليةاملأخوذ يف القضيمني اإل

 : حد فنقولهوم الن خالفهم يف مةهوم األةان الةرق من حيث امل فإن قيل

الكالم فيام فيشري اليه املةهوم  وإناماملةهوم من حيث هو مةهوم ال خالف فيه 

خالف  النه ال، وال خيةى ان هذه املقدمة ملجر  المنايه  وفيام حيكي عنه املةهوم

مييز لم وانام ارشنا ، من العلم المصدفيقي اإلمجايلبني االصوليني يف ان العلم 

 .املنطق علم يف اإلمجاليف مقابل  اإلمجايلاملصطلح 

 (حقيقة التصديق)
  :توجد حلقيقة المصدفيق نظرفيمان

االذعان بثاوت  أووهو احلكم  األكسطيللمنطق  املشهوكة ىلوالنظرفية األ

 .النسب المامة  هوفيكون موك  انمةائه أويشء ليشء 

سلمه اهلل ) سماذسيدنا االمن كلامت  ههذه النظرفية كام اسمةدنا وفير  عىل

 .(تعاىل

للواقع اخلاكجي وال فيمقوم  ية الصوكة الذهنيةتان المصدفيق فيمقوم بمرآ - 

بني مقام  وما فيموهم من تقومه بوجو  النساة المامة فانه خلط النساة بوجو 

 . صياغة اجلمل ومقام الواقع 

نرص المامم وع ابدأو ناقصة بل هي ناقصة  تامة إىلقسم نان النساة ال ت-2
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القضية هو  يةمتامط مناالن ، املحمولوالسكوت من جهة الداللة عىل وجو  

 مل وإذا ، كانت  الة عىل وجو  حممول فمكون اجلملة تامة فإذا ، افا ة وعدمهاال

  .مجلة ناقصة هنافإ كذلك تكن

زفيد )و (قيام زفيد)بني خمالف نحن نشعر بالوجدان  بوجو  ا : ن قيلفا

ف فيقال بعدم وجو  نساة فكي من جهة المامم والنقصان إالو وليس ه( قائم

 تامة؟

 شاكةل من اإلان عنرص الصحة والسكوت مرهون بام يف املحمو : قلنا

حتصل بالكشف والكشف حيصل وهي  لإلفا ةن الكالم فيساق اللوجو  ف

الكالم للواقع فالعنرص الذي فيصحح السكوت عىل اجلملة المامة يف زفيد  ةبمرآتي

 .مجر  عرض صوكةفقيام زفيد  وأما ، هو الذي فيةيد حتقق القيام يف اخلاكج قائم

ن المامم وصحة السكوت منوط باحلكافية عن وجو  املحمول إ: وبمعاري آخر 

وجو فية للخاكج وهذا فرع وجو  املحمول وهو  إشاكةوما يف املحمول من 

 .فلذا كان املركب ناقصا( قيام زفيد)مةقو  يف 

 .من جملس السيد االسماذ  امت بركاته هذا ما اسمةدناه

ونحن نوافق االسماذ يف عدم وجو  نوعني من النسب وان الةرق عندنا بني 

اجلملة المامة والناقصة هو يف الغرض فان كان الغرض من ذكرها ان تقع طرفا 

فال فيصح ( طلعت الشمس إذا)للحكم كأن تقع مقدما للقضية الرشطية نحو 

وان كان الغرض من  امع فينمظر الطرف اآلخر واحلكمالسكوت عليها الن الس
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 .ذكرها احلكافية هبا عن الواقع صح السكوت عليها

 .فالماممية تمقوم بالقصد والغرض 

لكن اي قصد للحكافية قصد احلكافية عن وقوع النساة وعدم وقوعها ال عن 

 وإال كان ترجيحا بال مرجحطرف النساة كام فيذهب اليه االسماذ وهو املحمول 

 .فيكن املداك عىل وجو  املوضوع   مل مل اذ

نه فيقال ان الشمس طالعة مجلة تامة من جهة  اللمها منشأ الموهم هو أوكان 

 .عىل وجو  طلوع الشمس ال من جهة  اللمها عىل الشمس طالعة

ولكن ال خيةى ان تعاري طلوع الشمس له اسمعامالت فماكة فيرا  به املحمول 

 .كون الشمس طالعة واملرا  هنا هو الثاين وتاكة فيرا  به النساة اي

فظهر ان المامم فينشا من قصد احلكافية ال من نوع النساة وقصد احلكافية املقوم 

 أوالوجو فية هو قصد احلكافية عن وقوع النساة  شاكةللمامم املعرب عنه االسماذ اإل

عدم وقوعها وليس هو قصد احلكافية عن وجو  املحمول رضوكة ان املقصو  

فيمم يف الصةات  عىل انه ال ، ام زفيد افا ة ثاوت القيام لزفيد ال وجو  القياميف ق

 .االنمزاعية المي ليس ذها وجو  كابطي عىل املشهوك 

ان موك  المصدفيق ال فينحرص باجلملة المامة بل حمى املةر ات و اجلمل -3

 . صدفيقية مرآة للخاكج كانت الصوكة ت لوحضت إذا فاهنا الناقصة

نظام االصيل ان ال :قلنا .مجل مضمرة هناك تكون يف هذه احلاالت : ن قيلاف

وعليه . اجلمل فهو مقام العرض و المحليل  أماو ، ريةشهو نظام املةر ة امل
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 .تصدفيقا  إالفيكون  فاجلزئي ال

مع  إالاملةر ات واجلمل الناقصة مرآة للخاكج ال فيمم  ان حلاظ : وان قيل

املةهوم  إىلنساة الوقوع والوجو   ضم الوجو  والوقوع ونحو ذلك وضم

 . املمصوك يف الذهن فكيف فيمصوك المصدفيق يف املةر ات

ان من صميم الصوكة ومن ذاهتا ذها اكتااط باخلاكج وانعكاس عن :  فنقول

 .ضم يش اليها إىلاخلاكج وال حيماج 

يف ك  النظرفية  ذكره االسماذ يف جملس  كسه الرشفيف هذا ملخص ما

يف تةسري  أخرىم املنطق ويف مقابل هذه النظرفية طرح نظرفية املشهوكة يف عل

  .حقيقة المصدفيق

الصوكة  ةالعدم من خالل مرآتي أولوجو  العلم با ي ان المصدفيق هووه

 إشاكةصل من خالل حت ةاملرآتي هوهذ ، ء الذهنااخلاكج وك أوالذهنية للواقع 

 .الواقع وكاء الذهن إىلوجو فية للصوكة الذهنية 

كام يف قولنا  الواقع إىل ذهنية إشاكةعض القضافيا بجد يف وال ت : لفإن قي

 .حيوان ناطق  اإلنسان أو ةومالعنقاء معد

ة تضمنت محال أوليا والثاني ،  الوجو يففينا هوو عدمال تضمنت ىلون األإف

  .مقام الوجو  إىلواحلمل االويل ال نظر فيه 

بني  لوجدانبا  بالةرق نشعرنا اعم فأوجو  والثاوت ان املقصو  بال:  قلنا

وهذا الةرق هو من جهة ان الثانية  (العنقاء معدومة)و (عنقاءمعدومية ال)قولنا 
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 .الواقع إىل فهي تمضمن اإلشاكة يلتمضمن ثاوت عدم العنقاء و بالما

ومن خالل ما تقدم فيمضح الةرق بني المصدفيق والمصوك فان المصدفيق هو 

فهو جمر  انطااع المصوك  وأمااكة الذهنية ، االطالع عىل اخلاكج من خالل االش

 .الصوكة

فان معناه هو العلم المصدفيقي  اإلمجايلكام اتضح املرا  من العلم يف العلم 

هي نةس حقيقة العلم  اإلمجايلوالذي هو علم اشاكي مرآيت وان حقيقة العلم 

كة امجالية فيمضمن إشا اإلمجايلبنحو االشاكة فالعلم  إالالمةصييل وال فرق بينهام 

 .فامهية العلمني واحدة وإالوالعلم المةصييل فيمضمن إشاكة تةصيلية 

االمجالية والمةصيلية احلكافية االمجالية  باإلشاكةخيةى عليك ان املرا   وال

( اإلنائني أحدكعنوان )والمةصيلية المي حتصل من كون احلاكي من حقيقة  

ناء النجس الذي له كاإل) ىأخرقة هو مةهوم انمزاعي واملحكي عنه حقيالذي 

 (.خصائص معينة

نجس  اإلنائني أحدمن قولنا  اإلنائني أحدوهذا حيصل فيام لو أكفيد بعنوان 

 أحدناء معني واقعا قد وضعت فيه النجاسة حيث انا نعلم بنجاسة االشاكة إل

 .وطهاكة االخر اإلنائني

وكان كال  خرمع الشك يف طهاكة اآل اإلنائني أحدلو علمنا بنجاسة  وأما

يف الواقع نجسا فاملحكي ليس هو اناءا بخصوصياته بل نةس نجاسة  اإلنائني

ئرة احلاكي افلذا ال فيكون العلم هنا تةصيليا وال أمجاليا لمطابق   اإلنائني أحد
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 .واملحكي عنه وعدم االخمالف بينهام

 (تعاىلسلمه اهلل )هذا ملخص ما أخماكه السيد االسماذ 

 :وفير  عليه

 .ال مصا كة عىل املطلوبأوك ه أوما ان  - 

 - يف جملس املذاكره معه ا االسماذهضحأوكام  -الذهنية شاكةن اإلأ -2

موجو ة يف االطراف الثالثة فام  شاكةاخلاكج وهذه اإل إىلعااكة عن اللحاظ 

تكون عندنا تصدفيقات ثالثة وهو كام  وأفيضا،  املوجب لمخصيصها باملحمول

 .ترى

شاكة الذهنية أو قة المصدفيق هي اإلن حقيأ (سلمه اهلل)اذ ان قول االسم  -3

املناطقة فيه  اصطالحأنشاء اصطالح آخر يف المصدفيق فان  إىلالوجو فية كاجع 

ماع للحكم واإلذعان النةيس خصوصا وان هو ان المصدفيق هو المصوك املسم

االشاكة الذهنية موجو ة حمى يف حال االحمامل وال ختمص باليقني والظن 

 .للذفين فينحرص المصدفيق هبام فالنزاع اصطالحي ولةظيا

مل فيمضح لنا الةرق اجليل بني القولني الن املناطقة قد فرسوا  خيةى انهال  -4

 وهذا بعينه ما تسمونهال وقوعها فيعني بالقياس للخاكج  أواحلكم بوقوع النساة 

 نية الفيق هي االشاكة الذههنية وعليه فالقول بان حقيقة المصدالذ شاكةاإل

 .فيذكره املناطقة غري ما أخرىمن نظرفية فيمض

 أوم عدال معلوم أووجو  ال معلوم اخلاكج اما إىلقيس  إذاان املحمول   -5
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سنخ  فيقال ان ان إال. ذهنية إشاكةنه توجد به أشك تصدفيق مع الكوك فهل شم

 .ختملف وفيه ما فيه شاكةاإل

لذهنية منمقض طر ا ان جعل حقيقة المصدفيق هي االشاكة ا :واخلالصة 

وعكسا اما طر ا فلام قد فيقال من ان المصدفيقات الثابمة يف اعامق النةس المي 

عكسا فلوجو  االشاكة  وأما ، هي غري ملمةت اليها فعال ال أشاكة ذهنية فيها

 .الذهنية مع عدم وجو  المصدفيق كحالة الشك كام عرفت

 :فينان عملية اال كاك تمقوم بعنرص: فالمحقيق ان فيقال 

شاه مجلة  أومجلة  أو مةر اكانت  االصوكة الذهنة فقط املدككة سواء:  لواأل

 .تصوك فهي مع قطع النظر عن اخلاكج وحكافيمها عنهوهذه الصوكة 

فاذا قيست له فهي اما معلومة الوجو   خاكجقياس هذه الصوكة لل : الثاين

 مسمىف ذعاناالزم ل فإذاوعند قياسها للخاكج  .موهومة أومضنونة  أوالعدم أو 

اصطلحوا عىل اجلمل المامة المي تقاس  هنمفإالقضية تصدفيقا اصطالحا  ههذ

وهذا القياس . مصدفيقيةالقضية الوقوع باللا أوللواقع فيحكم عليها بالوقوع 

شئت  ما اللحاظية أو الوجو فية أوالذهنية  شاكةاإلب هعنعرب في هو ما للخاكج

و ة حمى يف حالة الشك والوهم كام هي شاكة موجوقد عرفت أن هذه اإلفعرب 

 .فمأمل موجو ة يف حالة القطع والظن
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 (اإلمجال حقيقة)
 :انعفيطلق عىل م ن اإلمجالأفنقول 

ن تكون أو قول وهعهل املأكلامت يف وك ظناملوهو  : لمصوكيا اإلمجال - 

صوكة العىل عدة مةاهيم يف مقابل  بحيث حتموي حال حتليلها الصوكة ذهنية

 . يطة باساطة مطلقة مثل مةهوم الوجو اسال

ولذا كان فانه مركب من مةهومني احليوان و النطق  إنسانا نقول مفعند

  .مركب أو مةصال اناطق مةهومالواحليوان  مالجم امةهوم اإلنسان

يف العلوم المصوكفية ونحن  نام فيةرضإ ألنهخاكج عن الاحث  ىوهذا املعن

 .نمكلم يف العلوم المصدفيقية 

فيضا امجال اوهذا :يع اخلصوصياتاكية عن مجاحلغري الصوكة الذهنية  -2

العلم بيف مقابل الصوكة احلاكية عن مجيع اخلصوصيات وفيعرب عنه يف املنطق 

 .بوجه ما يف مقابل العلم بالكنه 

 بقولهلك عىل ذ أحمجو ،يف املقام غري منظوك ىن هذا املعنأذ سماوقد ذكر األ

ليست  -فيمها عن املعلوم كاي حأ -ملعنى املنظوك لمةصيلية بان العلوم اأ)

 .(مشمملة عىل مجيع خصوصيات املعلوم بالمةصيل

 علم مرامه ألن هذه الصوكة الغري مشمملة عىل مجيع اخلصوصيات الأوال 

 .تسمى تةصيلية

ن العلوم المةصيلية باملعنى املمقدم ال تشممل عىل إال أن فيقال أن  مرا ه هو أ
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علوم بالمةصيل بينام العلم المةصييل يف ماحث العلم مجيع خصوصيات امل

فيشممل عىل مجيع خصوصيات املعلوم بالمةصيل ولعل هذا مرامه كفع  اإلمجايل

 .اهلل مقامه

وال خيةى ما فيه فان تصوك الكنه هو تصوك الطايعي وهو تصوك تةصييل ال 

الةر  تصوك  مجاليا كام ان تصوكا فالعلم بوجوب الصالة ليس علام إولذ إمجايل

 .تةصييل افيضا

يف  إنسانمثاله كل وفرا ه أعل املةهوم مرآة جلميع جيبأن  : املرآيت اإلمجال-3

واملوضوع له خاص وهو غري و من هذا القايل الوضع عام . هذا الالد مهموم 

 .علم تةصييل ممعد  إىلنه يف احلقيقة فيرجع منظوك أل

فينطاق  بعض ما إىلمشريا  املةهوم ن فيكونأبمعنى : اإلمجال يف املةهوم  -4

 صنةه أو ، نوعه أو -عنياملغري  -فر ه  إىل فيكون املةهوم مشريا   نأفاما  عليه

كالعامل واجلاهل ، أو  اإلنسانصنةي  أحدالرجلني ، أو  أحديف جاء كام  لككذ

 .نسان والغزالالنوعني للحيوان كاإل أحد

اضافة قيد ولكن مع  ،  املقاميف اإلمجايلالعلم  املعنى املقصو  من هذا هوو

عمر  أوما زفيد أجاء كجل  مثل أخرى بأطرافجهة املقاكنة  إىلااللمةات   وهو

 .مصطلح  إمجايلعلم  هناك مل حتصل هذه املقاكنة ومل فيلمةت اليها فليس فإذا

مل تكن مهمام باخلصوصية بل كان كام لو مل تعلم بالةر  احلاصل تةصيال لكن 

ك نعىل االكض فا (عت حاة حنطةوق)كام يف قولك  النوع مركز اهماممك هو 
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 .بشخص احلنطة  ينغري مع

نام إاالهمامم وعدمه ال فيغري القضية و نوفيمكن أن فير  عىل المةسري الثالث أ

وتدل عىل احلنطة يف املثال نكرة  وإالبه النوع  وأك تيف هذا املثال اطلقت الةر  

 .الةر  املنمرش 

فينشا من المةاوت بني احلاكي واملحكي عنه  اإلمجال فيقال ولكنه فيمكن ان

 .بان فيكون احلاكي من حقيقة تغافير حقيقة املحكي عنه 

ن فيكون هناك انطااق ال مطابقة وعليه فهو فيمقوم باللحاظ أ:  أخرىوبعااكة 

يف  اإلمجالاملرآيت للصوكة الن احلكافية تعو  للحاظ املرآيت وعليه فال فيمصوك 

اليل بل فيكون املةهوم منكشةا متام االنكشاف حلضوكه حال اللحاظ االسمق

 .أشد من حضوك اليش بنةسه لدى الذهن  بنةسه وال جالء ووضوح

 (مد ظله)وفيالحظ عىل هذه المقسيامت املسمةا ة من كلامت االسماذ 

بمعنى كل فر  فر  فاملمصوك هو عنوان الةر  الذي فينطاق عىل  إنسانن كل ا

برممه وبذلك خيملف عن الطايعي كام ذكر املحقق الةر  برممه وحيكي عنه 

اق عىل الةر  الواقعي برممه كام حد املنطفهو فيشابه مةهوم األ( )العراقي 

 .فيضاأشاك لذلك املحقق العراقي أ

  .وكالمها من المصوك بالوجه

تطايقني  إالفالمحقيق ان املعنى الثالث والرابع فر ان من املعنى الثاين وليسا 

  .ح ان جيعل تقابل بني الثالثةله فال فيص
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 (املناط يف الكلية و اجلزئية :مر الرابع األ)
مناط   إىلن نشري أالبد  كيل أو شخيص باإلمجالن املعلوم أ إىلن نشري أل اوق

 .كلية املةهوم وشخصيمه

وليس  الوجو  اخلاكجي إىل شاكةن مناط جزئية املةهوم هو اإلأوقد ذكروا 

 كان ملا قيو الف الآلو ضممت  ذا يش واحد ممشخص  ىلإله قابلية االشاكة اال 

 .كثر تضيقاأصل لك جزئي واحد بل تكون مةاهيم فيمح

ي فر  من أ إىلالوجو فية  شاكةمناط كلية املةهوم هو صالحيمه لإل وأما

عامل املةاهيم املحضة كام لو الحظت يف لكلية فيمكن مالحظمها فرا  وهذه ااأل

وجو  فعال امل اإلنسانكيف عامل الوجو ات  أخرىو،  بام هو هو فهو كيل اإلنسان

 .عىل وجه االكض  إنسانفانه  كيل   قابل لالنطااق عىل اي 

 .فهل فيمصف بالكلية واجلزئية اإلمجايللو  ققنا النظر يف املعلوم فوبعد هذا 

 جزئيةفنقول فيمكن ان تكون الصوكة  العلم المةصييل فاننا عندما نالحظ

 .اإلنسانب ة كعلمككلي ن تكون، وفيمكن أ دكعلمك بزفيد وخال

كعلمك  ةكون جزئيتن أفيمكن  فالصوكة الذهنية فيه اإلمجايلالعلم  أماو

 ، النااتني له اخلاصية الدوائية أحدكعلمك بان  ةوكلي ، الرجلني أحدبزفيدفية 

إىل إىل نةس املعلوم بغض النظر وقياسه حد احليوانني ناطق هذا بالنساة أو

 .اكج اخل

خصوصية  إىلاطرافه فهل فيشري املعلوم  إىلقسنا املةهوم والحظناه  إذاما او
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 . اال فيكون كلي أو اواحد منهام فيكون جزئي

خممص  جيري فيه الةرض املزبوك فان اللحاظ املزبوك العلم المةصييل الو

 .ممعد ة فيقاس بالنساة اليهام حيث توجد له أطراف اإلمجايلبموك  العلم 

 .م المةصييل عن هذا اللحاظ اما خروج العل

 فقد ذكر يف املنمقى والاحوث وجها للخروج وهو 

فينطاق عليه مشخصا فال فيكا  فيقع  ان العنوان املعلوم بالمةصيل فيكون ما)

 إىلوهو صحيح ولو تر   االنطااق لمحول ( ذاك  أوالرت فيد يف انطااقه عىل هذا 

  . فمأمل إمجايلعلم 

ن فيكون من فيلزم أ والرت فيد يف االنطااق ال ن الشكولكن فيمكن أن فيقال إ

بل قد فيكون من جهة  اإلمجالجهة قصوك يف املنطاق بالكرس حمى فيسملزم 

و شككت ان كماب ق عليه مع حصول متام اخلصوصيات يف الذهن كام لاملنطا

و الكماب الذي يف تلك هو الكماب الذي يف هذه احلقياة أ املكاسب الذي لك

 . احلقياة

 .ساة للمعلوم بالمةصيلهذا بالن

ال فيشري  أو ااخلصوصية فيكون جزئي إىلفهل فيشري  باإلمجالاملعلوم  أماو

 . افيكون كلي

 :قوالأ

كانت الصوكة  اجزئينه لو كان  ائام كيل أل اإلمجايلن العلم أ: ل واأل
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عىل ما عرفت آنةا  ذا كانت شخصية فال فيقع الرت فيد يف موضوعهاإشخصية و

فيه تر فيد فليست  اإلمجايلن العلم أوبام  تر فيد فيه المةصيل الن املعلوم بمن أ

 .صوكته شخصية فهي كلية 

 اذ صوكة شخصية ييف صوكة الشاح وه بالاداهة وقوع الرت فيد : وفير  عليه

 .ا  عمر أو ا  ن فيكون  الشاح زفيدأممل حي فانه إشاكةفيها 

 فيد كصوكة نحو فينايف الرت: ن الصوكة الشخصية نحوان أ:  أخرىوبعااكة 

ص كغم كليمها يف نةسها المشخ زفيد مثال ونحو ال فينةي الرت فيد وهي ما اتاها

شاكة الوجو فية توجب المشخص ملا هو كيل يف من جهة اإلشاكة الوجو فية فاإل

   .الشاحية نةسه بحيث فيكون فيه تر فيد كالصوكة

 شاكةن املعلوم باالمجال  ائام جزئي الن مناط اجلزئية هو اإلأ: الثاين 

 .موجو ة يف هذا املةهوم شاكةواإل

كام بينا أن الصوكة الشخصية فيمكن أن فيناذها الرت فيد  ولكن الخيةى عليك

 .ىل حال ومن زمان لزمان بساب أن الواقع الواحد خيملف من حال إ

علمت إمجاال كام لو  نه عندنا حاالت فيكون فيها املعلوم كلياوال خيةى أفيضا أ

  .نائني فمكون كليةناء واحد أو يف إبوقوع نجاسة أما يف إ

 ليه النظر الدقيق إوالمحقيق حسب ما فيؤ ي 

  :مجال فيمكن تصوكها بثالث حاالتن الصوكة املعلومة باإلأ

واقع جزئي  إىلصوكة شخصية مشرية مجال أن تكون الصوكة املعلومة باإل 
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 .الصوكة الشاحية  اجزئية مثاذه وهذه الصوكةلكن هذا الواقع مر   و

 يموك عدفيدة فهأعىل  اوز العقل صدقهن الصوكة الشاحية جيأ : قد فيقال

  .ةكلي

موك أموك وبني تر  ه بني أناك فرق واضح بني صدق اليشء عىل ه: فنقول 

خوذة يف القضية المي حمموذها الكيل ألصدق عااكة عن مطابقة النساة املفان ا

خوذ أع كون احلمل املمييف اجلها قزم من صدوموضوعاهتا الكثريون للواقع وفيل

ن أومعناه  ، ا وهو فيقميض كون املحمول ممحد الوجو  مع الكثريفينفيها ممعاكف

 ى منمفذا املعنخر والصدق هبجو ا مع كل واحد حال وجو ه مع اآلفيكون  مو

 .موك العدفيدة واأل شاحفيام بني  ال

موك فانام هذه األ إىلفألن الشاح حينام فيؤخذ يف القضية بالنساة  :ال أو اما

 .عمرو أو ما زفيدأال هذا ك حمموال فيها فيقموموضوع القضية وهذه األ كونفي

يف جملس  كسه ولكن ال   ام فضله االسماذ السيدوهذا الةرق قد ذكره 

ة فيكون الشاح فيها ن نصوغ قضيخيةى عليك أنه فيمكن أن فيقال نسمطيع أ

 . ما زفيد هو هذا أو عمرو هو هذاحمموال فنقول أ

اممناع موك يف الواقع فيوجب الشاح مع بعض هذه األ صدق فألن: انيا ما ثأو

 .خر صدقه مع اآل

ك عىل اذ أوفيه الرت   الذي هو عااكة عن احمامل صدقه عىل هذا  نعم فيوجد

 . ادل ال
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موك املر  اخلصوصية املجهولة خلصوصيات األ نام هو الحماملإفالرت   

 . لالنطااق عىل كثريا ال من جهة سعة املةهوم وصالحيمه فيه

ن يزها عن  الكيل الطايعي فنقول أن الصوكة الشاحية تاكة نمأ : وباجلملة

حية ممشخص ولذا مل فيعقل انطااقه إال عىل فر  واحد املحكي يف الصوكة الشا

ما الكيل فحيث قد جر ت عنه من جهة أن كل تشخص فينايف تشخصا آخر وأ

 .اقه عىل أكثر من فر فيكون وسيعا ومن املعقول انطا املشخصات

د من ترفيد فر  واح وأنتكرم كجال أوتاكة نميزها عن النكرة كام يف قولك 

ن مةا  النكرة يف املوضع املزبوك هو فر  واحد من الطايعة غري فنقول أ الطايعة ،

 .معني واقعا بينام املحكي يف الصوكة الشاحية فر  معني واقعا

ة هو الةر  املر   واقعا مةا  النكرنه كيف فيكون والبد أنك تسال وتقول أ

 .ن اللةر  املر   مسمحيلواحلال أ

هو الةر  أو الطايعة ومن ن  فيكون فنجيب أن مةا ها يف مثل أكرم كجال أما أ

إلكرامها وهذا الةر  أما ذ نةس الطايعة ال معنى الواضح أن املرا  هو الةر  ا

ء كجل والوجدان قاض كرم كجال مةا  جامعني واقعا فيلزم أن فيكون مةا  أ

 .أو غري معني واقعا فيكون مةا ها هو الةر  املر   وهو املطلوب ، بالةرق

هو المدبر يف هذفين الركنني النكرة يف  اإلمجايلوالركن الرصني لةهم العلم 

والقضافيا املوجاة اجلزئية ،  () طلب وقد اسمعرضها املحقق العراقيسياق ال

فانه قد فيقال ان  مد ظله  ات يف بحث السيد االسماذشاكإ إالومل نر من ناه عليها 
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ان مثل قولك بعض املاء سائل دجد أن احلكم صا ق مةا ها هو الةر  املر   ف

 .فرا  قلة وكثرة ومهام تادل مصداق الاعضمهام أخملةت األ

خيلو من  ونعمذك عن اخلروج من املهم يف املوضوع ولكن ما طرحناه ال

 .فائدة

عىل سايل  صوكة كلية باإلمجالن تكون صوكة املعلوم أ : احلالة الثانية 

بوجو  ما طايعي قطرة الاول أو نت تعلم إمجاال بوجو  أك كام لو رصف الوجو 

هنا بول أو ما لو علم بوقوع نجاسة وتر   يف أناء يف طايعي قطرة الدم يف هذا اإل

وهذا املثال  خيةى صحة هذا مانية عىل وجو  الكيل الطايعي يف اخلاكج  م وال

  .فمأمليف جملس  كسه  مد ظله أقرب مما ذكره االسماذ

ا اي حرص اإلنائني أحدصوكة ناشئة من وقوع نجاسة يف :  احلالة الثالثة

 .شخصية ماهمة  أوفهل الصوكة كلية  ،واحد منهام وال نعلم اهيام 

  .ىلواأل أواحلالة الثانية  إىلفيعني هل ترجع 

شخص بخصوصه  إىلحتماج ن الصوكة الشخصية أل هنا كليةأن فيقال أفيمكن 

  .وهو غري موجو 

جزئية وفيكون العنوان معرف ذهذه الصوكة كام  هناأو فيقال بالثاينن أوفيمكن 

خالد  إىلتشري هبذا العنوان أنت  ومحر رسق بيت زفيد هو كجل األ تقول من

 .خيةى ما فيه لعدم وجو  الرت فيد فهذا جزئي ال كيل ولكن ال

اآلخر  وطهاكة اإلنائني أحدنه مع العلم بنجاسة أ :ق أن فيقال والمحقي
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خصة ألهنا تشري ملمشخص واملةروض أن اإلشاكة فالنجاسة املعلومة ممش

والشك يف  اإلنائني أحدما مع العلم بنجاسة الذهنية للممشخص مشخصة ، وأ

يف طهاكة فال  والشك اإلنائنيطهاكة اآلخر فةي فرض كون النجس واقعا كال 

تشخص اذ االشاكة  ول بان املعلوم جزئي اذ ليس فيه إشاكة لكيفيمكن الق

 .ليشء ممشخص تسملزم الرتجيح بال مرجح فيلزم القول بان املعلوم كيل

 (املعلوم بالذات هل يلزم منه املعلوم بالعرض)
 (.)وهذا ما ككز عليه الشيخ العراقي 

 ؟ واقعا أو ال النجس اءباإلنهل هذا علم ف اإلنائني أحدعلمت بنجاسة  إذاف

  واقعا أو ال؟ الةعلني فهل هذا علم بالةعل الواجب أحدعلمت بوجوب  وإذا

والمي هي املعلوم  باإلمجالوبمعاري آخر هل انكشاف الصوكة املعلومة 

املعلوم  إالو ال فليس املنكشف انكشافا للمعلوم بالعرض أ ببالذات فيوج

 بالذات؟

 علم وفيه جناة جهل  حيثيةيه ن املعلوم بالعرض فأ:  فنقول

 مسالك هنا  موذه

مل  ما إىلبحد الواقع وال ترسي املعرفة  بحد العلم ال ءاليشاملعلوم هو  - 

 .حيرض انام العلم فقط باملةهوم 

يف  وما الضري لعرض فيعني باملجاز واالعمااكان اخلصوصية معلومة با -2

 .علوم باالعمااك واملجازن املعلوم العريض مناني عىل أ  نبعد أاعمااكها 
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شاكفية فهي ال تقميض وجو  املعلوم املعرفة الصوكفية غري املعرفة اإل نأ -3

 ماال حيرض يف الذهن  إىل شاكةصال عىل اإلأللواقع الهنا مانية  إشاكةبل فيكةي 

 .ناء ال خصوصياتهوجو  اإل إىل إالوحينئذ ال تمعدى 
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 (اإلمجايلاطة التامة حبقيقة العلم حالاشارات لزوايا دخيلة يف ا)
حاطة المامة بحقيقة لقضافيا المي فيوجب االطالع عليها لإلهناك بعض ا

عالم يف املقام من جهة لكلامت األ الدقيقوالةهم  ، من جهة اإلمجايلالعلم 

بعضها يف العابرة ذها اذ مل نطلع عىل من اشاك لدخالة  باإلشاكةباس  ال أخرى

 .اإلمجايلعلم حتقيق حقيقة ال

موك المي جيب ان حتقق وذها مدخلية وانعكاس عىل بحث حقيقة من األ -1

 اإلمجايلالعلم 

 (كيفية تقييد الكليات)
طااق عىل نالان فيقيد بيل باالنطااق عىل مصداقه فحينئذ أما أفيقيد الك قد

و فيقيد غري معني ، أ و فيقيد باالنطااق عىل مصداق واحدمصداق واحد معني أ

اىل نطااق عىل مصا فيق حمد ة وهو املصطلح عليه بالكيل يف املعني وفيرجع باال

نه واحد من هؤالء المقييد بعنوان األحد كقولك أكرم طالب العلم املمصف بأ

ني معني السمحالة وجو  مر   من كل يش وتع إالفيوجد  العرشة الن المقييد  ال

فال فيمكن ان فيكون القيد هو ن فيكون القيد مر  ا المقييد بمعني قيده فال فيمكن أ

 .هذا او ذاك الن أو للرت فيد

والكيل املقيد هبذا القيد هو موضوع لاعض القضافيا اخلاكجية كقولك اكرم 

 .باملدكسة املهدفية مثالالطلاة الساكنني فعال  أحدطالب علم هو 

والكيل املقيد باالنطااق عىل فر  غري معني هو موضوع القضية احلقيقية كام 
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لو  إذاسنة فهو مكلف بالعاا ات فاملحكوم عليه هنا غري معني  5 ن بلغ تقول م

كون املحكوم عليه ممعد ا بعد  كان هذا العنوان حاكيا عن أفرا ه بحيث في

احلقيقة اىل اخلاكجية مضافا اىل فرا  لزم حكافية الواحد عن الكثري وانقالب األ

الوجدان القايض  حكام وهو خالفعد  املحكوم عليه فيسملزم تعد  األن تأ

 .بوحدته

 .عىل فر  معني هو موضوع القضية الشخصية والكيل املقيد باالنطااق

وهناك كيل مقيد بالوحدة املةهومية فان لةظ العرشة فيها وحدة مةهومية 

ني كام جاء يف كماب الوصية لو كيل مضاف اىل معو،  وكثرة عد فية خاكجية

واحد من أفرا  معناه تعني  إالد ىص بكيل ممواطي مضاف اىل معني ومل فيوجأو

 ....ذلك الواحد

 (قسام الكلي والعناوين املأخوذةأ)
ىل كثريفين فيمكن تصوكها عىل ثالث والكليات الصا قة ع فيناوالعنن إ

  .نحاءأ

ما فيها من اجلهات العرضية  بمالحظةفرا  تاكة تنمزع من األ: ل واأل

الذاتية  فيناوكالعن  ووجو ااخلاكجة من ذاهتا املمحدة مع اخلصوصيات خاكجا 

 .من اجلنسية والنوعية 

ما فيها من اجلهات العرضية اخلاكجة  بمالحظةتاكة تنمزع من االفرا  : الثاين

من ذاهتا املمحدة مع خصوصياهتا الشخصية الذاتية بنحو من االحتا  خاكجا 
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مثل عنوان اليش والذات واملوجو فية فةي مثلها تكون اخلصوصيات الشخصية 

كجة عن هذا املةهوم وفيكون محلها محل شافيع وهي حاكية فقط عن اجلهة خا

  .العرضية

خصة شبنحو حيكي عن نةس اخلصوصيات امل وتاكة فيكون العنوان: الثالث

امجاال بحيث ال تكون اخلصوصيات املزبوكة جهة زائدة عن حقيقة هذا العنوان 

واالحد ومرجع  الذي فينطاق عىل متام الةر  بمشخصاته مثل الشخص والةر 

اخرتاع النةس صوكة امجالية قاال الصوكة المةصيلية املنمزعة  إىلفين أوهذه العن

 عن كل خصوصية خاكجية 

بأس بذكر  يف مقاالته وال (. ) هذا خالصة ما ذكره املحقق العراقي

 .عااكته لةظا لعد اخللو عن الةائدة والمربك بام نطقوا به هؤالء الةطاحل

 ما بمالحظة األفرا  من[  تنمزع]  تاكة الكثريفين عىل صا قةال العناوفين ان)

 خاكجا عنها الزائدة اخلصوصيات مع املمحدة الذاتية احليثيات من ضمنها يف

 .  أفرا ها عن املنمزعة اجلنسية أو النوعية الذاتية كالعناوفين ووجو ا

 من اخلاكجة)  العرضية اجلهات من فيها ما بمالحظة منها[  تنمزع]  أخرىو

)  عنوان نظري االحتا  من بنحو الذاتية الشخصية خصوصياهتا مع املمحدة(  ذاهتا

 اخلصوصيات أفيضا مثلها فةي ، وأمثاذها(  املوجو فية)  و(  الذات)  و(  اليشء

 محلها لكون  املسمماع املةاهيم هذه بإزاء عام خاكجة جهات الذاتية الشخصية

  . صناعيا اشائع محال السابق كالقسم أفرا ها عىل
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 عن إال أفيضا العام العنوان حيكي ال العناوفين هذه أمثال يف إن:  نقول ولذا

 عن المصوك عامل يف حكافيمها بال األفرا  يف الضمنية العرضية اجلهة

  . تةصيال وال امجاال ال اخلصوصيات

 امجاال املشخصة اخلصوصيات نةس عن حيكي بنحو العنوان فيكون وثالثة

 العنوان هذا حقيقة عن زائدة جهة املزبوكة اخلصوصيات[  تكون ال]  بحيث

 عنوان مثل وذلك بشخصها خصوصية كل عىل[  النطااقه]  املسمماع

 االنطااق[  تامة]  اخلاكج يف فإهنا ،(  الةر فية)  و(  المشخص)  و اخلصوصية

 الةر  عىل املنطاقة الكليات كسائر حاذها وليس معينة خصوصية كل عىل

 .  حتا اال من بنحو خاكجا خصوصياهتا  مع  هااحتا بمحض

 اخلطاب حيز يف العنوانني وقوع فرض الةرق من اجلهة ذهذه فيشهد وكبام

 مقام يف أنه يف شاهة فال والثاين األول قايل من كان ما املأخوذ كان لو إنه حيث

 فان األخري العنوان بخالف باخلصوصية المقرب قصد للمكلف ليس االممثال

  . هبا فيأيت خصوصية بأفية ربالمق له

 االمجالية العناوفين من بكوهنا االلمزام من حميص ال العناوفين هذه مثل فةي

 اخلصوصيات إىل نسامها تكون بحيث المةصيلية اخلصوصيات عن احلاكية

 اخلصوصيات عىل محلها وفيكون المةصيل إىل اإلمجال كنساة المةصيلية

 شائعا ال ذاتيا احلمل وفيكون ةصلامل عىل املجمل محل قايل من المةصيلية

 الصوكة قاال امجالية صوكة النةس اخرتاع إىل احلقيقة يف ومرجعها ، صناعيا
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 .  خاكجية خصوصية كل عن املنمزعة المةصيلية

 ممعد ة أموك عن فينمزع كيف الواحد املةهوم أن  عوى جمال حينئذ فياقى فال

 حمةوظة اخلصوصيات عىل ازائد عرضيا ولو بجامع فيكون وأن بد فال مماافينة

 والذات اليشء عنوان حال واخلصوصية الةر  عنوان حال فيكون[ فيه]

 أفيضا العناوفين هذه أمثال كانت لو كذلك ذلك إذ املشرتكة اجلهة عن[ منمزعا]

 تصوك أمكن الذهنية املخرتعات فةي وإال اخلاكجيات عن املنمزعات من

 .  خاكجا المةصيلية اخلصوصيات متام عىل للمطايق قابلة امجالية مةاهيم

 اخلصوصيات إىل العناوفين هذه بمثل املمعلق احلكم رسافية لذلك وفيشهد

 فيرسي فيكا  ال إذ العناوفين بسائر املمعلق احلكم بخالف ، برشارشها اخلاكجية

 صحة بةرض إليه أرشنا كام[  بإزائها]  عام اخلاكجة اخلصوصيات إىل منها

 .  وعدمها باخلصوصية المقرب

 الذهن يف جييء ال بحيث اجلهات مجيع من[  ماهام كابعا عنوانا]  هنا نأ ثم

 ذاتيا - تةصييل عنوان أي عىل لالنطااق القابل اخلاكجيات يف الشاح بنحو إال

 وهذه وأمثاذها واخلصوصية الشخص كعنوان إمجايل أو - عرضيا أم كان

 العناوفين عىل االنطااق[  تامة]  أفيضا االمجالية كالعناوفين املاهمة العناوفين

 وفيكون مجالواإل االهبام بنحو الشخصية اخلصوصيات عن وحاكية المةصيلية

  . صناعيا شائعا ال ذاتيا محال المةصيلية العناوفين عىل أفيضا محلها

 إال.  اإلمجالية السابقة[  بالعناوفين]  الشااهة[  تامة كانت]  اجلهة تلك ومن
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 عن مانعة تعيني جهة فيها السابقة العناوفين نأ[ :  هي]  بينهام الةرق جهة أن

 بمالحظة فإنه املاهم العنوان هذا بخالف ، تةصييل عنوان كل عىل المطايق

 العناوفين كانت كلية تةصييل عنوان أي عىل لالنطااق[  قابل]  االهبام يف توغله

 انمهى كالمه كفع مقامه.  (جزئية أو المةصيلية

 (قعبالوا اإلمجايلعالقة العلم )
  اإلمجايلة العلم حقيقعىل تعيني  تأثريوك المي ذها ممن األ -2

قد فيزول فإذا زال فاما أن  اإلمجايلن الشك املقاكن للعلم هو االلمةات اىل أ)

نه ان فيةرض أنه فيوجد نجس فاما فينكشف أنه ال فيوجد نجس أصال أو فينكشف أ

ه فينكشف ان فقط نجس واآلخر طاهر او فيةرتض ان اإلنائني أحدفينكشف ان 

 .نجس اإلنائنيكال 

وانه هل  اإلمجايل حقيقة العلم معرفةه احليثية له اكتااط وثيق يف ن حتقيق هذا

الكلية هل ان و ، كلية أوهل الصوكة جزئية انه و ، ال أوله تعلق بالةر  الواقعي 

 اإلمجايلعالقة العلم ب) هذه النقطة  طايعية ونسمطيع ان نصوغ أومر  ة 

 .(بالواقع

 :فنقول خممرصا  

 :اإلمجايلانكشف الواقع وزال العلم  إذا

فيوجد تكليف واقعا بل  صال فهذا فيعني النجاسة أ نه الان فينكشف أ فأما

 . هو موجو  هو القطع به وال كالم لنا به غافية ما



 سلسلة الرسائل األصولية 38
 

لذي فيعلم ا فاإلناءخر وطهاكة اآل اإلنائني أحدان كان فيقطع بنجاسة  وأما

كنت  ناء النجس واقعا بدليل صحة احلمل اذ فيقال مابثاوت النجاسة له هو اإل

من ( اإلنائني أحد)علم بنجاسمه هو هذا فاملحكوم عليه بالنجاسة هو معنون أ

للحكم عىل املعنون كام  نجس والعنوان جمر  مصحح اإلنائني أحد: قولك 

فيمكن المةوه هنا بان املعلوم هو  فانه ال (واجب الوجو  موجو  )تقول 

ن املعلوم هو معاو فية املعلوم بالعرض ذات بل الذي فيقال أملعلوم بالمعاو فية ا

من تعلق  () فكذا يف مقامنا وما محنا حوله هو ما رصح به املحقق العراقي

 .العلم بالواقع

ثم فيماني نجاسة  أخرىن فيقطع بوجو  نجاسة وفيشك بوجو  نجاسة أ وأما

 ؟فام هو املحكوم عليه بالنجاسة هنا  اإلنائنيكال 

ن مناطه واحد يف ة إن هذا سوال حمري فيناغي أن فيطرح يف املنطق ألويف احلقيق

 .فرا  كاعض املاء سائلكان احلكم فيه ثابما جلميع األ إذاالقضية اجلزئية 

ع االفرا  فهذا خلف كوهنا جزئية أو ن فيكون املحكوم عليه فيها مجيفاما أ

كذب ت هنا المع أذب القضية بانعدام ذاك الطرف والزمه كبعض معني 

 .عن الةر  املر    أخرىو بعض غري معني وهو عااكة بالوجدان ، أ

  (.)ولعل هذا ما حام عليه صاحب الكةافية 

ونظرفية  () وهو مذهب كاخلنثى مركب من نظرفية املحقق اخلراساين

 .ن شاء اهللع بني الكلامت كام سناينه مةصال إوبه فيمم اجلم () املحقق العراقي
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 (لزام باالتتنا  ينص  عل  االرراد  او الببائعهل اال)
المدقيق   اإلمجايلمن اخلصوصيات المي تساعد عىل كشف حقيقة العلم  -3

املوجو ة يف المكليف نه هل فيوجد كبط بني مقامنا وبني تعيني مركز الداعوفية يف أ

 .اائعطال أواالفرا   فينصب عىل االلزام باالجمناب  فهل

بان فيكون املمعلق الواقعي للمكليف  اإلمجايلقوام العلم ان :  فنقول خممرصا

غري حارض يف الذهن حمى فيعقل فرض عدم االنكشاف فيه ، وليس قوامه جمر  

ممعلق االوامر هو االفرا  بمعنى أن ممعلق ان  :عنوان االحد وعيه فنقول

ف ن هذا العنوان بنةسه هو ممعلق المكليأفرا  الطايعة فحيث أ أحدوامر هو األ

الواقعي فالعلم بوجوبه ليس علام امجاليا بل تةصيليا وعليه فالعلم بوجوب 

االفرا  بدون تعيني  أحدمصب الوجوب هو الطايعي او  بأنهقلنا  سواءالصالة 

او قلنا بانه وجوب ختيريي بلحاظ االفرا  فهو علم تةصييل ال كبط له بالعلم 

 .اإلمجايل

لقات النواهي وامر ال يف ممعلقات األف املمقدم قد طرح يف ممعثم ان اخلال

وامر كالنجس الذي هو موضوع فضال عن موضوعاهتا أو موضوعات األ

 .بالقياس للنهي عن الرشب

ن الكالم هنا فير  يف الذهن الول وهلة من جهة أ وهذا الربط بني املسالمني

 .و الةر  الواقعي هو اجلامع أ يف ان ممعلق العلم بالمايل اشمغال الذمة هل

النجاسمني ال عنوان النجاسة  أحدن اجلامع هنا هو ت أوفيه مضافا ملا عرف
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مجاليا ال إ تعلق به كان العلم تةصليا   نه لوبمعلق المكليف به ، ثم أ أحدومل فيقل 

ثم ان كون موضوع المكليف هنا هو الواقع من الواضح بمكان فان  كام عرفت ،

روضها هو الةر  الواقعي ن مععه هو معروض النجاسة ومن الواضح أموضو

 .ال اجلامع

وهو االناء النجس واقعا ال  اإلنائني أحدن المكليف هنا هو فر  أ:  فملخص

لصاك كالواجب المخيريي ولصاك العلم به تةصيليا ويف  اإلنائني أحدعنوان 

. شاهة يف املنع من ترك الطرفني ومن جواز اقمحام طرف واحد مثله ال

 (ال عل  املعلوم بالتفصيل بالوتدان بعد االنكشافنبباق املعلوم باالمجا)
فينطاق  باإلمجالالوجدانية ان املعلوم  مالحظمنااخلصوصيات افيضا  نوم -4

ولذا فيشاك اليه فيقال هذا ما  ، عىل املعلوم بالمةصيل لو انكشف احلال بماممه

 .علممه امجاال فان هذا الوجدان فيساعدنا عىل اسمكشاف احلقيقة 

 (ورة املعلومة باالمجال وتزئيتهاكلية الص) 
الاناء عىل كلية  اإلمجايلومن اخلصوصيات المي ذها انعكاس عىل العلم  -5

ظهر ان  إذاشكلة املالصوكة وجزئيمها فاذا بنينا عىل اجلزئية البد ان نعالج 

بنينا عىل كلية الصوكة البد من عالج حكافيمها عن  وإذا ، اإلنائنيالنجاسة يف 

 .نكشف ان النجاسة يف اناء واحدا إذا الةر 

 (حقيقة الواقع)
 االلمةات اإلمجايلموك المي ذها انعكاس عىل حقيقة العلم ومن األ -6
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وهي ان نةرتض  ، أو عدم كون الواقع هو فر  معني ةرضية عدم وجو  الواقعل

 ألحدمهاالةر فين واقعا عىل حد سواء بحيث ال فيكون  إىلالعلم نسامه  ان منشأ

الدليلني للواقع  أحدعلم امجاال بمخالةة  إذاكام  أصالالنساة اليه خصوصية ب

 الدليلني ال أحدفانه لو انكشف كذب  ،من جهة العلم باممناع اجمامع الضدفين 

خر عىل اآل ألحدمها ميزةلعدم  باإلمجالن هذا هو معلومي أن فيقول أفيمكنه 

 .حدمها أممعلق علمنا عنوان جامع وهو  وهذا حيمم علينا القول بان

الباس باسط الايان يف هذه النقطة فانه باسطه تمضح النقاط املذكوكة  : أقول

 .الحقا افيضا

نه معلوم بالذات فان هذا حاصل ليس املرا  من ممعلق العلم جمر  أ : فنقول

حمى يف حالة كون احلكم عىل املعنون بواسطة العنوان كقولك واجب الوجو  

ن ممعلق العلم مع أفية له هو املعنون ال العنوان معاو  فاملحكوم عليه باملعاو 

 .بمعنى املعلوم بالذات هو العنوان

دم الصدق ن املحكوم عليه هو غري املعنون فاملحكوم عليه بعبل املرا  أ

ول وال اخلرب الثاين بل هو أحدمها وهذا معنى عسري والكذب ليس هو اخلرب األ

 .المصدفيق 

ن بعض املحموالت مما حتمل عىل ام أ مانع من احلكم عىل أحدمها كوال

فيرجع اىل احلاجة اىل زفيد فقط أو  فان هذا ال ألحدكاماالحد حيث فيقال انا حمماج 

عمرو فقط للزوم الرتجيح بدون مرجح كام انه ليس املحكوم عليه هو زفيد 
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كان الالزم وجو  مالكني ال مالك واحد فيةيان به فاملثات له  وإالوعمرو كليهام 

ابة من كون املحكوم عليه هذا اشد غرواملحكوم عليه هو العنوان ، و واقعا هنا

ثات  عنون كام يف املثال املمقدم فان ماملهو العنوان وان كان ما ثات له واقعا هو ا

 .حدمها او كالمهاذب وعدم الصدق خاكجا هو املعنون أله الك

 وإالعنون ومما ذكرنا فيمضح موضوع القضية احلقيقية فانه هو العنوان ال امل

 لرجعت القضية احلقيقية اىل اخلاكجية بلحاظ مساحة االفرا  املوجو ة وقضية

حقيقة احلكم فيه عىل االفرا  املعدومة بلحاظ مساحة االفرا  املعدومة وهذا 

 .خالف الوجدن

وهكذا موضوع القضية اخلاكجية اجلزئية نحو بعض السائل ماء فان 

معينا لداك صدقها مداك ذلك الةر  املعني املحكوم عليه غري معني اذ لو كان 

فاملحكوم عليه فيها بعض غري معني كام ان املحكوم عليه يف احلقيقية فر  غري 

والن املحكوم عليه يف احلقيقة واحد صاك احلكم واحدا ولو كان املحكوم معني 

عليه ممعد ا ولو من خالل مرآة وعنوان واحد للزم تعد  احلكم افيضا وليس 

احد هو الطايعة الواحدة ملا ذكرناه يف حمله من ان املثات له يف اخلاكج هو هذا الو

االفرا  يف مثل قولك كل حدفيد فيممد  فالممد  كسائر االعراض اخلاكجية مما 

مضافا اىل ان املوضوع قد فيكون عنوانا انمزاعيا ال كليا طايعيا وهو  ، االفرا  تنال

نحو من  خل املسجد فله ثواب غري موجو  يف اخلاكج بل املوجو  منشاه 

 .ن لنا نقل الكالم حلالة كون الغرض هو احلكم عىل االفرا  اىل أ مضافا
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 .وهذا هو املقصو  من الصوكة الثانية يف النقطة السابعة

نة فان مةا ومنه فيمضح مةا  مجلة من املصطلحات املذكوكة يف النقطة الثام

طالب العلم بدون تعيني  أحدكرم طالب علم هو النكرة يف مثل قولك أ

و الكيل املقيد غري املعني الةر  املر   واقعا أو الةر  املنمرش أ فمةا ها هو الةر 

ة فيعني عدم تعني غري املعينة فان عدم تعني اخلصوصياخلصوصية اخلاكجية 

ة فان الكيل هنا مقيد بةر  واحد الةر  الواجد ذها وهو معنى الكيل املقيد بالوحد

 .حد الكيلحدة غري معينة وهو معنى األصية واو خصوأ

 .واما الكيل يف املعني فهو موضوع القضية اخلاكجية وقد تقدم 

 .واما اسم اجلنس فهو اعم من الكيل الطايعي والكيل االنمزاعي

الماسعة فانه فيوجد اخمالف هوهوي بني حالة كون ومنه فيمضح حال النقطة 

و املمقدم وبني حالة كون املعلوم ه املعلوم هو ثاوت النجاسة للعنوان باملعنى

ول هو حالة العلم بنجاسة إناء والشك يف طهاكة ثاوت النجاسة للمعنون واأل

بنجاسة اناء  والثاين هو حالة العلم اإلنائنيخر خصوصا مع تاني نجاسة كال اآل

 .خرمع العلم بطهاكة اآل

 .وفصلنا يف املقام لعموم الةائدة يف هذا الايان

 (ظة املفهوماحناء مالح)
فيضا الممييز بني حلاظ املةهوم حاكيا عن أ المي ذها مدخلية  موكومن األ -7

يف اخلاكج فانه فيوجد فرق بني الصوكتني فةي اخلاكج وحلاظه منطاقا فانيا 
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الصوكة الثانية فيالحظ املةهوم يف مقام احلكم عليه فانيا يف اخلاكج ، ومالحظمه 

وال فيلزم من الةناء  صدق عن كثريفيننايف التالشخص وال  ال تقمضكذلك 

ها يف الوقت الكاسني ولكن أحداالنطااق فنالحظ الصوكة فانية يف اخلاكج يف 

 . ذاته كغم حلاظها هبذا الشكل غري ممعينة االنطااق بل ذها انطااقان

 .ىل هي المي تقميض المشخصووالصوكة األ

 (اإلمجايلالتمييز بني مفردات هلا دخالة يف حتقيق حقيقة العلم )
بني هذه الممييز  اإلمجايلموك المي ذها مدخلية يف حتقيق العلم ومن األ -8

 املةر ات 

الكيل بقيد ،الكيل املمعني،الكيل يف املعني ،الةر  املر  ،الةر  املنمرش، النكرة 

حد األ،اجلنساسم ،خلاكجيةاالكيل املقيد باخلصوصية،النمزاعيالكيل ا،الوحدة 

 .الكيل 

 (لتفصيل يف موارد العلم اإلمجايلهل ميكن )
 نهااللمةات اىل أ اإلمجايلموك المي ذها مدخلية يف حتقيق العلم ومن األ -9

يف كل  حدةهو حقيقة وا أواخمالف املواك  ب اإلمجايلهل فيمكن ان خيملف العلم 

 ؟املواك 
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 (تصوير حمل النزاع)
  :اكن ان نصوك حمل اخلالف بمصوفير منموك فيموبعد هذه األ

لكن هل حتكي عن  ، نه فيوجد عندنا صوكة يف الذهن حاكية عن اخلاكجأ

عن اجلامع مع بعض  أوحتكي عن اجلامع مع مشخصاته متاما  أواجلامع 

  .مشخصاته

  .العلم باجلامع :لواأل

   .العلم المةصييل :الثاين

  .العلم بالةر  :الثالث

 خر آصوكه بمصوفير ن أو

ومميزات ماهو حمكي  ،ومشخصات ،موك جامعأفيوجد عندنا ثالث 

 .الصوكة

وبعد ان متهدت هذه املقدمات وعرفت ما نرمي اليه نرشع بذكر اآلكاء 

 .املذكوكة يف املسالة
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 ( استعراض كلمات األعالم )
 (ظله ام ) االسماذ السيد كأي

ونحن وان كنا  ولايان كأفيه البد من عرض كلامته المي فيها تركيز عىل نظرفيمه

وقركناها ولكن نعممد عىل ما طاع منها لسهولة  ( ام بقائه)بحاثه حرضنا أ

  :فنقول لهواتد

رضبان من العلم  واإلمجايلن العلم المةصييل أ) : 02 قال ص  - 

  .(ة العلم ال تصوكفيمهلمةصيل واالمجال يف حيثية تصدفيقيالمصدفيقي فيكون ا

  .فيقع يف احليثية المصدفيقية للعلم فاإلمجال

اخلاكج  إىلالذهنية  شاكةفيمقوم باإل اإلمجايلان العلم ) : 03 قال ص و -2

االخمالف يف تلك  إىل العلمني بني وعليه فريجع االخمالف......واقع ال أو

 .( شاكةاإل

  .شاكةيف نحوي اإل فيكمن ان االخمالفب قد رصح هناو

والمةصييل بعد ان مل   اإلمجايلان الةاكق بني العلم ) :0  قال ص و -3

يف القضية  املأخوذة شاكةل فانه فيكون باإلواأل باألمركام تنقح  باملةهوم فيكن

 ويف بينة تةصيلية إشاكةيف موك  العلم المةصييل  شاكةمجالية والمةصيلية فاإلاإل

 (.غامضة إشاكة اإلمجايلوالعلم 

 امجالية إشاكةهنا فيضمن املحمول 

ن نعرب عن معلومة أ اك نا إذا اإلمجايلان العلم ):  0  وقال افيضا ص  -4
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فالعلم بقيام ( الرجلني قائم  أحد)... ه يف احلقيقة فيمعلق باملحمولبالقضية فان

واقع  فاإلمجالوعليه  ، املوضوع فهو يف احلقيقة حد املعلوم وأما ، الرجلني أحد

 (.ال يف نةس املعلوم يف القضية بل فيام فيضاف اليه املعلوم 

يف املوضوع الن  اإلمجالجعل ( اهللسلمه )نه ظاهر هذا الكالم هو أ 

نه ، وال خيةى ما فيه من املنافاة ملا تقدم من أ املوضوع هو الذي فيضاف للمعلوم

 .فيمعلق بحيثية تصدفيقية العلم ال تصوكفيمه

 .نمسب افيضا ولكن ثانيا وبالماع فماملولعل مرا ه اهنا تمعلق باملحمول امل

 :   ص  وقال -5

المي  شاكةغموض اإل إىلعلم يف ال اإلمجالان مرجع  قد تاني مما تقدم امجاال)

  .(مجاليةا الصوكة المصدفيقية اإلهتضمنم

واقع يف املضاف اليه املعلوم وليس يف املحمول  اإلمجالقال هذا ذكر ان 

 .امجال كام يف العااكة السابقة 

  :3  ص  وقال -6

معني مأخوذ موضوع غري  إىلعلم بقضية فيضاف حمموذها  اإلمجايلان العلم )

 .(بنحو املرآتية

ليس فيه هو املوضوع فاملحمول   اإلمجالوقد فيةهم من هذه العااكة ان مركز 

عااكة  حيث ان كون املوضوع غري معنيامجال واملوضوع هو الذي فيه امجال 

 . أخرى عن كونه جممال
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ن كون املوضوع غري معني وأخذه بنحو املرآتية هو رشط لكن قد فيقال أ

 .علم والمصدفيق واإلشاكة باالمجالالتصاف ال

 :3  فيضا ص أوقال  -7

 إىلفيها مضافة  شاكةصوكة تصدفيقية تكون اإل اإلمجايلقل ان العلم  أو)

ما فيضاف اليه ذو  أو ئمعمرو قائم فيكون قا أومؤرشة ماهمة فزفيد  أخرىصوكة 

الرجلني من زفيد  أحد إىلثم هو مضاف  ، تصدفيقية شان كل حممول إشاكة

 (.وعمر

وقف ت (تعاىلسلمه اهلل ) عىل السيد االسماذ كلامتال هذه عرضتوعندما 

نه يف هذه أمن الواضح  ألنه يف كلامته وجو  اخمالفقر بأفرتة من الزمان و

 .يف املوضوع وفيعلق االشاكة املاهمة باملوضوع اإلمجالالعااكة االخرية جيعل 

 :37 وذكر يف خالصة قوله ص 

الوجو فية فهام خيملةان يف نوع  شاكةمقوم باإلفي اإلمجايلان العلم ) - 

 (.غامضة إشاكة فيه شاكةفاإل شاكةاإل

توجب جزئية الصوكة بل ختملف بحسب املواك   ال شاكةولكن هذه اإل) -2

 (.كانت كلية وإالانت الصوكة جزئية فان مل حيممل انطااقها عىل الطرفني ك

 .ةن املعرفة ال حمالبنحو م شاكةثم ان املشاك اليه فيعرف هبذه اإل -3

  :بقولنا عندما كاجعناه اشكلنا عليهوقد  

الن  ، يف املوضوع شاكةالمي تقصدوهنا هي اإل شاكةهذا ظاهر يف كون اإل
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 المي فيها غموض  شاكةواإل ، اوجزئي ان كلين فيكوأممل املوضوع هو الذي حي

  .شاكةهذه اإلهي 

ان ارصكت عليه ب وك فينيف امل شاكةاالخمالف يف اإل وتسليم وبعد المنزل

  .خرآيش  يف أو ؟ل يف الشدة والضعفه فيهام اخمالف وأي شاكةفيميز يل اإل

  .كثر من هذاأاالخمالف وجداين وال حيلل : قال 

هي  :فاسمحسنها وقال (سلمه اهلل) مهوبعد ذلك عرضت صياغمي لنظرفي

 سلكهعرضنا ملالمي مل تؤثر يف  املالحظاتبيده الرشفيةة بعض  وأضافهذه 

  .اإلمجايلهكذا انمم ترون حقيقة العلم  حيث قلت

ومناط الةائدة عند االسماذ تكمن يف  ، عندنا موضوع وحممول يف القضية)

وهذان الطرفان قال نسامهام ليس  ، املحمول ومركز صياغة القضية املحمول

 الامجال اذ االناء الشاميل واالناء اجلنويب والنجاسة كلها معلومة وأي  فيهام 

  .اإلمجالحيصل  حدمهاوعند نساة النجاسة أل ،كون فيها امجال في

ذهنية  إشاكةوتكون يف املحمول  ،فهي قصد االخااك ، اما كيةية هذه النساة

نسامه  ألجل اإلمجالفاملعلوم حصل به  اإلنائني أحدلة عىل بالنجاسة املحمو

 .المي يف صميمه  شاكةللموضوع ومركز امجال املحمول هو اإل

ذهنية يف  إشاكةوتكون هناك  ، اإلنائني أحدفاملعلوم بالذات هو نجاسة 

املعني يف الواقع وان كان مر  ا يف نظر الواقع وهو نجاسة االناء  إىلالنجاسة 

 .هذا غافية تقرفياة  (العامل
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وأصل المقرفيب  واإلشكاالتفيه من مواضع الغموض  خيةى ما وال

 .اث االتيةوسيمضح بعض من هذه االشكاالت باالبح

 :ولكن رسفيعا نذكر بعض األموك فنقول

فذهب املحقق النائيني  اإلمجايلقد أخملةوا االعالم يف تعيني ممعلق العلم 

()  اإلمجالفرس  ألنهغري ممعلق العلم وذلك  اإلمجالومجاعة اىل أن ممعلق 

 .بالشك ومن الواضح ان ممعلق الشك غري ممعلق اليقني

 .هو اخلصوصيات وممعلق العلم هو اجلامع إلمجالاوفيمةرع افيضا ان ممعلق 

تعلق به  بنةس ما اإلمجايلان تعلق العلم  ()وذهب املحقق العراقي 

 .و ان ممعلقه الواقع واالخمالف بنةس العلم فيمحد املمعلقانأالعلم المةصييل 

 .فيعم الشك ال املعلوم بذاته  صةة للعلم بمعنى ما اإلمجالن والكل ممةق أ

وانه لواله  اإلمجالمن كالماهتم ان لعنوان االحد  خالة يف حصول وفينمزع 

لكن حيثية تعليلية  اإلمجالملا كان امجال وان مل فيكن هذا العنوان هو مركز 

  .لإلمجال 

سلمه اهلل مع  سماذاال اخمالفهي نقطة  ما:  ومن هذه االشاكات نقول

 .هؤالء األعالم

صدفيق فيقع النزاع يف ان ممعلقه هو هو ممعلق الم اإلمجالهل هي ان ممعلق 

 .بممعلق المصدفيق  اإلمجالفريتاط ممعلق  املحمول أو النساة

ان احليثية المقييدفية لالمجال هي نةس العلم أو االحمامل ال : فري  عليه 
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املمعلق حمى حيماج اىل حتقيق احلال يف املمعلق واحليثية المعليلية له هو املوضوع 

 .وانه حمى فينقح هناال ممعلق المصدفيق بعن

فيكمن يف  اإلمجالو نقول ان نقطة خالف االسماذ سلمه اهلل مع االعالم ان أ

 .االشاكة الوجو فية اليف املعلوم واليف العلم 

من ان ( )سابقا ان مر  هذا اىل كاي املحقق العراقي  اكام ارشن: وفير  عليه

فيه حكافية  إمجايلافية فيه حك اإلمجايلهو نةس احلكافية وان العلم  اإلمجالمركز 

 .امجالية بينام يف العلم المةصييل حكافية تةصيلية

     .وكام ناهنا سابقا ان االشاكة االسماذفية مرجعها اىل احلكافية املشهوكفية
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 اإلمجايليف حقيقة العلم  :القول الثاني

 (الفرد املردد) 
 (.)وهذا القول هو الذي تاناه صاحب الكةافية 

 :نقول قوله وتوضيحه وقال بيان

ان هذه املةر ة طرحت يف علمي االصول والةقه يف مواك  عدفيدة ونحن 

 لك بعض املواك ربنس

فقد تعرض الةقهاء له يف بيع الصاع من الصربة وفرقوا هناك بني بيع الةر 

 .املر   وبني الكيل يف املعني

 :2قال املحقق الثاين يف جامعه

ايع يف الثانية اي الةر  املر   واحد من الصيعان الةرق بني الصوكتني ان امل)

 .(رك غاملمميزة املشخصة غري معني فيكون بيعه مشممال عىل ال

مر كيل غري مشخص وال ممميز بنةسه أاملايع  ي الكيل يف املعنيأىل وويف األ

 .(وفيمقوم بكل واحد من صيعان الصربة وفيؤخذ به 

 أحدوعمق  ،وجة الغري معني وطالق الز، العادفين  أحدويف مسالة بيع 

 .هذا يف الةقه ، العادفين

ماحث حجية ،  ماحث النكرة،  صول ماحث الواجب المخيرييما يف األأ

 .ماحث اسمصحاب الةر  املر  ،  حدمهاأ أملمعاكضني الذي نعلم بخطا أحد

 .03 /4: جامع املقاصد  - 2
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 : فنقول () صاحب الكةافية وبعد هذا نعو  لايان كأي

ر   يف الةر  املب اإلمجايلتعلق العلم  إىل () قد ذهب املحقق اخلراساين

املواك  المي نسمةيد منها هذا  إىل شاكةس باإلأغري موضع من كلامته وال ب

 .املسلك من كالمه حمى فينجيل االمر يف ذلك 

لقول فيكون الواجب هو ال وجه ل)قوله  دعن 3ممن الكةافية قال يف هامش عىل

 (ينه مصداقا وال مةهوما عاحدمها ال ب

فانه وان كان مما فيصح ان فيمعلق به بعض الصةات احلقيقة ذات ) :قال

ة ماالعمااكفية املحضة كالوجوب واحلراالضافة كالعلم فضال عن الصةات 

 (. وغريمها 

  بأحدمهافاقر ان العلم فيمعلق 

 أحديف كماب الوقف يف ماحث اشرتاط المعيني يف الوقف عىل  وذكر

  :احدى القايلمني فقال أوالرجلني 

ال خيةى ان عدم صحمه ليس بعقيل كام توهم لةسا  ختيل ان امللكية تقميض  )

 و ة يف املوضوع موضوعا معيناكغريها من الصةات احلقيقية المي تكون موج

صال أكون ذات اضافات تمعلق بال تعيني كيف والصةات احلقيقية المي ت

فيكون تعيني  الالثوبني وكان كل منهام نجسا اذ  أحد علم بنجاسة نه الأرضوكة 

 .(للمعلوم اصال 

                                                            
 . 4 :  صولكةافية األ - 3
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 .نحو ذلك يف ماحث النكرة ذكرهو  

ه ذهذا املسلك ينوبعد ذكر كالمه وتا

ما املرا  بالةر  املر   : فنقول

املرا  منها حمى  صول وماهذه املةر ة يف كمب الةقه واأل إىلالبد من النظر 

معنى غري  محل كالمه عىل وإالفيمسنى اسمكشاف كأي صاحب الكةافية بوضوح 

 .محال غري صحيح وال ملزم  لاوممد

 بإعا ةقد اسمخدم هذا المعاري كام ذكرنا يف املقدمة يف مواك  عدفيدة وال باس 

 .مر وفينقشع الضااب لموضيح ليمجىل األيش من املواك  مع ا

ضح موك  للةر  املر   يف الكمب الةقهية هو تةرفيق االعالم بينه وبني أوو

 . بيع الكيل يف املعني

بان حال المةرفيق )قال  430ص  جيث فرق فخر املحققني يف افيضاحه ح

لكل واحد مشخصات معينة مشخصة له فاذا باع احدها باعد الشخص املنمرش 

وفرق بني الكيل الطايعي اعني املاهية املقيدة بالوحدة وبني الشخص املنمرش فال 

عرب عنه يف منية  بالوحدة ماومرا ه باملاهية املقيدة .(فيمعني املايع هنا بخالف ثمنه

 .الطالب بالنكرة

اىل رشح  385ص2يف منية الطالب ج  () قد تعرض املحقق النائينيو

المي ذكرها الشيخ معنى الةر  املر   حيث فصل املطلب عىل ضوء املحاذفير 

حمل  إىلوان امللك صةة وجو فية حمماجة  ، والغرك ، امواإلهب ، وهي اجلهالة
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  .هبا  فيمقوم

ن فيكون هذا بل املايع قابل أل ، فيكون ممعلق الايع ليس له واقع تاكة) :لفقا

فيكون له واقع  أخرىو ،املر    الةر  أو مرشذلك وفيعرب عنه بالةر  املن أوالعاد 

 (.وفيعرب عنه بالنكرة ، أفيضا الاائع أومعني غري معلوم عند املشرتي 

 تمناول ند العامل والوظاهر كالمه ان النكرة خاصة باملعني واقعا املر   ع

من قايل هنا ممناولة للقسمني فالنكرة يف حيز االخااك الةر  املر   ، واحلال أ

 . مر من قايل الثايناالول والنكرة يف حيز األ

 ئنيج يف قوله املايع نظري ممعلق المكليف تاكة:  أخرىوبعااكة : ) وقال 

 . (ثاين واقع غري معنيل فر  منمرش والوجاء كجل فاأل :أخرى من قايل برجل و

 :وبعااكة ثالثة 

 منشأوال  ممأصلحدمها املةهومي الذي ليس له وجو  أكان  إذاان املايع )

 نال م انمزاع منشأوال  واألعراضي ليس له ما بحذائه يف كاجلواهر أ انمزاع

رصف اعمااك كان  املقوالت بل أحدوال من قيام  الذاتيات كالعلية واملعلولية

ل محان الايع مل فيمعلق بحمذوك  و ،ايع ماهمملان ا حمذوك جري فيهيفواخرتاع 

مر أ ألنهحدمها عىل سايل الادل غري قابل لقيامه به أو قابل لمعلق الايع به ، معني

من  من الذاتيات وال ن فيكون له منشا انمزاع صحيح الأزاعي رصف من  ون انم

 .االعراض بمحله أحدقيام 

كليهام فيجري  أوحدمها أ وان كان جمهوال عند دمها املعنيحألو كان  وأما
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 .(حدمها بعد تعلق  الااقيأباع  إذا ل والثالث نظري ماوفيه الوجه األ

ي عنوان الةر  املر   بطايعي األحد أوفيظهر من كالمه كفع مقامه تةسري 

نه عنوان غري قابل لمعلق الايع به من جهة أاألحد اجلامع كام فيظهر منه أنه 

 .كن بإمكانه المعليل باالسمحالة الن الةر  املر   مسمحيلاعمااكي و

ولكن ال خيةى ما فير  عليه فان عدم قاوله لمعلق الايع به فيسملزم عدم قاوله 

هو  واخمياكه يف أصوله ان اجلامع. بعنوان األحد اجلامع اإلمجايللمعلق العلم 

 . مصب المكليف فمأمل

  .هذا يف الةقه

نرى قاوذهم الةر  املر   يف االسمصحاب ويف  االصول إىلذهب نوعندما 

 .ماحث الوجوب المخريي

والكيل  ، كيل وشخيص إىلاملسمصحب  افةي ماحث االسمصحاب قسمو

  .الةر  املعني واملر   إىلوقسموا الشخيص ،  اقسامه الثالثة املعروفة إىل

  : دهئوافيف  () النائيني املحقق قال

ن أما أوالشخيص  ن فيكون شخصيا  أما أو ن فيكون كليا  أما أاملسمصحب )

 أومن طايعمني  أوافرا  من طايعة  أوبني فر فين  ن فيكون مر  ا  أما أفيكون معينا و

طاائع وال اشكال يف صحة اسمصحاب الشخص املعني كام ال اشكال يف 

 (.اسمصحاب الةر  املر   عند الممسك يف بقاءه

 .طالةكثرية مل نمعرض ذها خوفا من اال مواك وهناك 
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وبعد عرض كلامهتم فيماني لنا ان املرا  واملقصو  من الةر  املر   هو حكافية 

الادل يف مقابل الكيل عىل خمملف الصوكة الذهنية عن املشخصات عىل نحو 

عن القدك املشرتك ، وال حكافية له عن  إالحيكي  حمى الكيل الاديل فانه ال قسامهأ

 .املشخصات

ذا املعنى الةر  الاديل ، ومثاله الصوكة ن نسمي الةر  املر   هبفيصح أ

عىل أكثر من واحد  لالنطااقالشاحية فأهنا حتكي عن فر  معني ولكنها تصلح 

 .وهكذا .. كان الشاح كجال انطاقت عليه وإذا كان أمرآة انطاق عليه  فإذا

وقت واحد الن هذه خصوصية الةر  نعم هي ال تنطاق عليهام يف

 .السمغراقي ال الكيل الاديلديل والكيل االسمغراقي ال الةر  الاا

فالةر  املر   هبذا املعنى هو العنوان احلاكي عن الةر  املعني واقعا املر   عند 

 .العامل وهو هبذا املعنى ال اسمحالة فيه 

ي أواحلكم المكليةي  ، ولكن فياقى تسائل وهو هل هناك فرق بني الايع

 . والعلم ، واالسمصحاب ، الوجوب المخريي

يف بعض  خصوصيات زائدة تؤثر يف قاول الةر  املر   بمعنى أنه هل توجد

 . يف مواك  أخرى وعدم قاوله املواك  املمقدمة

نه يف الايع فاملشكلة هي اجلهالة فهذا العنرص فيمكن ان أ : ن فيقالأفيمكن 

 . هو النكمة يف عدم الصحة فيكون

المعلق نحو بوجو  نه فيمصوك فيه نحوان منأاام فاما احلكم المكليةي 
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يمصوك فيه نحوان خر بوجو  الطايعة مع مشخصاته فآونحو  ، الطايعة الةريض

 .ن فيصحح فيه الةر  املر   أمن المعلق فيمكن 

نه بام أل ني ذهذا املةهومظمرفين وحلاأن نمصوك أما يف جانب العلم فال فيمكن أ

وجو ا  نه فرضنا وجو  العلم اخلاكجي البد ان نلحظ وجو ه خاكجا ايأ

 . تصدفيقيا  

من  () صةهاينماني لنا ان املعنى الذي فهمه االومن هذا االسمعراض في

كيف المزم  وإالالةر  املر   معنى غري معقول وال مقاول فانه تناقض واضح 

يه النص وهو بيع عاد يف تصحيح ما وك  ف () الشيخ الطويس بالةر  املر  

هم ضبع بل قد علل لكل بيع () ك بييلاألاملحقق  ه معم بلمن عادفين 

، فكيف فيكون الةر  املر   غري  لمي منها وجو  واقع جمهولإهالة الاطالن باجل

 .معقول

يف تةسري الةر   () صةهاينن حيممل ما ذهب اليه املحقق األأ فال فيمكن

  .يف املقام املر  

 نه صوكة سواء كانت جزئيةأ : يف الةر  املر   () ندوخي اآلأوخالصة ك

حتكي عن اخلصوصية املر  ة ثاوتا أو  فرا  املمعد ة حقيقما  كلية منمزعة من األ أو

 .حدى الزوجمني وبيع صاع من صاعني أمثل طالق  املر  ة اثااتا

 الشخصني زفيد وعمر فاهنا أحدكان املعلوم  إذا فيام جزئية وتكون الصوكة

فانه مع    الثاينوجو احممل إذايف ما  كليةو ، عىل واقع معني حينئذ تنطاق
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 إذااحمامل وجو  الثاين قد ال فيكون للمعلوم واقع معني مشخص وذلك فيام 

  .كان هناك فر ان لمساوي نساة املعلوم للجميع

 املهم االنطااق عىل متام الةر  وإنامالصوكة وكليمها  وليس املهم جزئية

 .يف مقابل اجلامع واحلكافية عنه بماممه

هو ذات معنى األحد فهو كيل ، وعليه فريجع قول  فاملرا  من الةر  املر  

من قال بمعلقه بالةر  املر   اىل القول بمعلقه بكيل األحد فيمحد هو والقول 

باجلامع بل والقول الذي فيظهر من كلامت املحقق العراقي  اإلمجايلبمعلق العلم 

()  ل ن األوجامع األحد غافية األمر خيملف يف أب اإلمجايلمن تعلق العلم

 .حيكي عن الةر  برممه وفينطاق عليه كذلك بخالف الثاين 

ظاهر الةر  املر   الن الةر  بمعنى املصداق أو  واألنصاف ان هذا خالف

 .اجلزئي ال بمعنى اجلامع

من قال الةقهاء والواك  فيه الروافية وهو الذي قد  وهذا هو املعنى امللحوظ

لذي فرسه به وهو ا ، ة وعدمهااخلصوصي بأخذفرق بينه وبني الكيل يف املعني 

 . عىلالذي هو تقرفير بحث جدنا األ فينالعناوبعظهم قال يف 

مر الدائر من االمرفين ليس كليا ثابما يف نةس االمر ن فيقال ان األأفيمكن ) 

ا  حمى فيمعلق به املعاملة بل هو كسائر الكليات املماصلة املوجو ة يف ضمن االفر

 نةس االمر وال وجو  له يف اخلاكج فال فيمعلق مر اعمااكي رصف ال ثاوت له يفأ

االمرفين مةهوم احدمها فهو غري قابل  أحدفان اكفيد من الكيل يف  ،به الممليك 
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صاف واملوجو  يف ظمنها كاحلنطة املوصوفة باأل املمأصلوان اكفيد الكيل 

 . (املةروضة مثال فذلك تقميض عدم االنحصاك بذنيك الةر فين

 ذلك املعنى بمعنى كون املطلوب لية الةر  يفمدخ إىلفريجع احلاصل 

 . منيحدى اخلصوصيأ

 4تشهد الخمياكنا حيث قال يف مقاالته () وهذه عااكة املحقق العراقي

ة مقيدة عايكون الطبقات مةهوم النكرة وتوضيح مةهومه ن من مجلة املطلأ) 

بكوهنا يف ضمن احدى الشخصيات املةر ة بنحو فيكون القيد نةس المشخص 

اخذ كام للقيد قاال االثنني  أحدغري املعني املنطاق عىل اخلاكج بنحو الماا ل وان 

ال انه بنةسه قيد بل القيد كام قلنا نةس المشخص املالزم للةر فية غافية االمر 

بواسطة عدم تعينه واقعا كان مثل هذا املةهوم افيضا قابال للصدق عىل كثريفين 

سم اجلنس اذ هو قابل للصدق عىل كثريفين غافية االمر بنحو الماا ل قاال صدق ا

عرضا وقاال الطايعة املشخصة بشخص معني اذ ال تكا  تصدق عىل كثريفين 

العاكفية  طفالنكرة معنى وسطا بني هذا المشخص وبني الطايعة الالبرش ،افيضا

خري يد المشخص فيشاه األقبفمن حيث تقيد الطايعة فيها  ،عن المشخص كاسا

االفرا  عرضا ومن جهة عدم تعني المشخص فيه من حيث عدم صدقه عىل 

بشاه الطايعة الالبرشط من حيث الصدق عىل الكثريفين ولذا فيعرب عنه بالةر  

املنمرش النه بمالحظة اخذ المشخص يف مةهومه كان فر ا ومن جهة عدم تعيني 

.498/ : مقاالت األصول  - 4
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الشخصيات املعينة بنحو صالح  إىلالقيد املزبوك كان القيد منمرشا بالنساة 

  .ق عىل كل منها صدقا تاا ليا كان منمرشالالنطاا

ومن هذا الايان ظهر فسا  توهم جعل املةهوم املزبوك عااكة عن الطايعة 

المشخصات الذي هو افيضا كيل صا ق عىل الكثريفين عرضا  أحداملقيدة بعنوان 

المشخصات يف عرض واحد اذ مثل هذا  أحداذ عىل كل شخص فيصدق عنوان 

الةر فية بل هو افيضا اسم جنس اخص من   إىلنسية املعنى ال خيرجه عن اجل

اجلنس املطلق وذلك ال فيناسب مع جعلهم النكرة فر ا منمرشا فالذي فيناسب 

ذلك هو جعل القيد ماهو مصداق الشخص ال مةهومه العام غافية االمر 

افيضا بيان للكم املصداق  أحدمصداقا غري معني قاال املصداق املعني وان لةظ 

  .يدا ملةهوم المشخصاملزبوك ال ق

وتوهم ان مصداق المشخص يف اخلاكج فيالزم المعيني وان كان صحيحا 

ا قيدا للطايعة مقام اخذهبالذات يف  ةولكن هذه المشخصات اخلاكجية املمعين

 خر فيؤخذ فيها واحد غري معني آاال الغري وتاكة فيؤخذ فيها واحد معني يف ق

منهام بحسب ذاته وثانيهام تعيني  فهنا نحوان من المعيني احدمها تعيني كل

 الغري بنحو فيكون طاك ا له  إىل باإلضافةكل منها 

وحينئذ فالقيد يف الةر  املنمرش واملعني مشرتك يف المعيني الذايت اذ مصداق 

يف النكرة والةر  املنمرش  املأخوذكل تشخص ممعني ذاتا وانام الةاكق بينهام بان 

ذ المعيني العريض احلاصل من حلاظه يف قاال هذه املمعينات ذاتا بال اخ أحد
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 .غريه

ويف الةر  املعني اخذ المشخص حمى هبذا المعيني العريض امللحوظ يف قاال 

الغري الطاك  لغريه ومن هذه اجلهة فيلمزم بةر فية النكرة  ون اسم اجلنس ولو 

 . (اخص من الطايعة املطلقة أخرىمقيدا بطايعة 

 :وتوضيح كالمه كفع مقامه

فام الةرق بينها وبني ه قد قيل يف تةسري مةا  النكرة بأهنا هي الةر  املنمرش ان

 .وطرح تةسريفين ذهذا الكالم. اسم اجلنس

الذي المشخصات  أحدان مةا  النكرة هو الصيغة املقيدة بعنوان :  األول

فيمكن األلمزام هبذا المةسري ألن  هو الطايعة املقيدة بشخص معني ، ولكن ال

ملقيدة بالعنوان املزبوك فيصدق عل أفرا ه عرضا فهو اسم جنس افيضا الطايعة ا

من اجلنسية  غافية األمر أنه أخص من اجلنس املطلق فمثل هذا املةهوم ال خيرجه

 .اىل الةر فية

ان القيد هو ما فينطاق عليه  عنوان األحد والذي هو غري معني ومن :الثاين

نه فيصدق عليها بنحو الادل جهة عدم تعينه فيصدق عىل كثريفين غافية األمر ا

فاصدقه عىل كثريفين فيشاه اسم اجلنس وبصدقه عىل نحو الادل عىل كل فر  

 .فيشاه اجلزئي 

وهذه هي النكمة يف المعاري بالةر  املنمرش فامالحظة أخذ واقع المشخص 

 .كان فر ا ومن جهة عدم تعيني الةر  املزبوك كان منمرشا
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ن تصدق به وتعمربه مسمحيل ، الن ال فيمكن ا وهذا الكالم يف أول وهلة

ال ن الةر فية تنايف االنمشاك بمعنى صدقه هذا املعنى هو الةر  املر   املسمحيل 

 .عىل كثريفين وتنايف تر  ه بمعنى صدقه صدقه عىل كثريفين بنحو الادل

ولكنك عرفت أن الةر  املر   هنا باملعنى الذي يف القضافيا املوجاة اجلزئية 

الذي فيكون املحكوم عليه فيها هو الةر  ال الكيل وإال كاعض املاء سائل 

ألفا ت الكلية وال فيكون املحكوم عليه واحدا معينا من أفرا  املاء واال لاطلت 

باطالن ذلك الةر  كام أنه فيلزم انقالب اجلزئية اىل شخصية فاملكوم عليه فيها 

 .فر ا غري معني 

املحكوم عليه فيها هو الةر  املر   فهذا الربهان عىل أمكان : وبعااكة أخرى 

احلكم عىل الةر  املر   باملعنى املزبوك وجواز احلكم عىل اليشء كاشف عن 

 .امكانه

واملعنى األول الزم الةر فية فهو موجو  يف الةر  املعني والةر  املنمرش  

 .صل يف الةر  املعني  ون الةر  املنمرشفهو حاواملائز بينهام يف املعنى الثاين 

 (.) هذا ما افا ه 

ولكن فياقى تسائل يف املقام ان احلمل فيقميض االحتا  بني الكيل واجلزئي  وال 

و إال بني الكليات أفيقع بني اجلزئي واجلزئي لعدم االحتا  والرتكيب االحتا ي 

كان  إذااجلزئية مممنع  الكيل واجلزئي فعدم تعني الةر  بالقياس اىل بقية االفرا 

فام . عدم المعني يف مقام الثاوت نعم ال مانع من عدم المعني يف مقام االثاات 
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 .البد من المأمل فيه أكثر ()افا ه 

اليها ليمم الاحث  شاكةباس باإل وهناك معان ذكرت للةر  املر   ال

  .()5نيقال املحقق النائي : لواأل

ي تاكة أاملصداقي  بأحدمها أخرىاملةهومي و مهابأحدان الايع تاكة فيمعلق )

ذاك وفيعرب عنه  أون فيكون هذا العاد يع ليس له واقع بل املايع قابل ألممعلق الا

الاائع  أوذها واقع غري معني عند املشرتي  أخرىو ، الةر  املر   أوبالةر  املنمرش 

 (.فيضا وفيعرب عنه بالنكرة أ

 . ، والنكرة ماذها واقع لكن غري معلومليس له واقع معني فالةر  املر   ما

 :عليهوفيالحظ  

 .6ماحث النكرةيف ( )السيد اخلوئي  ما ذكره:  أوال

ذكرناه من  ي من الةر  املر   هو ماأمرا هم من ذلك ن أ أخرىوبكلمة )

نطااق عىل كثريفين يف اخلاكج هنا اسمعملت يف الطايعة املقيدة بالوحدة القابلة لالأ

 (.ذا القيد كيلهنا هبأحيث 

ما فيقابل الةر  املعني فاإلنسان  أن الةر  املر   :  نقول يف بيانه وما فير  عليه

الن الةر فية تقميض المشخص والرت فيد فيقميض  له فر  معني وليس له فر  مر   

 .قابلية االنطااق عىل واحد ان كان عىل الادل ومها ممنافيان

وليس املرا  اكجي لطايعي األحداملةهومي هو الوجو  اخل بأحدمهاواملرا  

 . 2/38: منية الطالب  - 5

 . 5/36: حمارضات يف أصول الةقه  - 6
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 عنه بالصوكة الذهنية أو الذات ال برشط به الذات املوجو ة هنا املعرب

 .الوجو فين 

كان عني  فرض أنه وهذا الوجو  اخلاكجي لطايعي االحد مممنع سواءا  

ي نحو فرض وجو  الطايعي ، وذلك الن ذات األحد أو غريه وبأ وجو  االحد

بلية الصدق عىل كثريفين فكيف فيمكن فرض الوجو  فيها تقميض عدم المعني وقا

 .املقميض للمشخص والمعني 

ان االحد املةهومي مر   كام انه قد فيطلق : وبعد اتضاح املةهومني نقول 

ولذا جعل املحقق النائيني  ، أفرا  الطايعة فر  ذها أحدعليه الةر  دجوزا بعمااك ان 

لةر  املعني يف حال عدم العلم به الةر  املر   هو األحد املصداقي وهو ا

وحصول صوكة تقال األنطااق بذاهتا عىل أكثر من فر  كالصوكة الشاحية 

 .للشاح 

 كان اجلائي واحد ال إذاويف جعل مةا  النكرة األحد املصداقي كجاء كجل 

نعلمه نظرا واضحا ألن هذا فيمم يف األخااك ال االنشاء 

ذ فياقى جنسا ال إى ال خيرجه عن اجلنسية هذا املعنان تاني  قد: واخلالصة 

 .فر ا

وفيكون  أي ماحث النكرة الكةافية يف هذا املاحث وهذا هو خمماك صاحب

 .ا عىل خمماكه هنا نقض

 . وأصوالوذاعت كلامته فقها  () ذكره املحقق االصةهاين ما:الثالث 
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 فيايع صاعا جزئيا من صيعان نبأن فيرا  فر  خاص غري معني واقعا أوهو 

 (.املعنى املر  ) ممةرقة ولكن بال تعيني واقعا فهو يف قوة 

 .5ج  9قال يف املنمقى ص: الرابع 

والمحقيق انه فيمكن  عوى تعلق العلم بالةر  املر   يف اجلملة بمعنى ان )

االنطااق عىل اكثر من فيقال  فيكون ممعلقه فر ا خاكجيا ووجو ا عينيا بحيث ال

 .(كثر عند العامل ا أو ه بني امرفين  واحد مع تر

 .233ص   ذكره املحقق احلائري يف  ككه ج  ما:اخلامس 

 وحواشيه بالمةصيل بني املعقول وغريه 

يف ان اجلزئية و الكلية من صةات املعقول يف الذهن وهو ان  ال اشكال)قال 

فكيل وجزئية املعنى يف الذهن ال  وإالاممنع فرض صدقه عىل كثريفين جزئي 

شاحا من  اإلنسان كأىبمامم تشخصاته الواقعية ولذا لو تموقف عىل تصوكه 

غريه ال خيرجه هذا الرت   عن  أو إنسانعمرو بل  أوالاعيد وتر   يف انه زفيد 

االشياء ثابما يف الواقع ال  خل له بالصوكة املنقوشة يف  أحداجلزئية وكون 

صوكة ىل فكذلك الوكانت هذه الصوكة جزئية كام يف القضية األ فإذاالذهن 

ىل واقعي ويف الثانية ويف المعني يف األ إالفرق بينهام  املمصوكة للقضية الثانية اذ ال

 .بيد املكلف 

 اليشمعقولية كون  هة عدموعدم امكان وجو  الةر  املر   يف اخلاكج بدا

مر  ا بني نةسه وغريه ال فينايف اعمااك وجو ه يف الذهن كام فيعمرب الكرس املشاع 
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 .وصف االشاعة يف اخلاكجمع عدم وجو ه ب

 :عىل هذا املسلك  اتاالعرتاض 

من عدم معقولية تعلق  () ما عن املحقق االصةهاين : لواض األاالعرت

وال من خالل االحد االنمزاعي  املمأصلمن خالل العنوان ال العلم بالةر  املر  

رت فيد فان الةر  املر   مةهوم ومهي ال وجو  له وال ماهية تقميض المعيني وال

فينةي المعيني وهذا االفيرا  منةي بام بيناه من اخذ االحد املنمزع من الةر  الذي له 

 .القابلية عىل االنطااق عىل هذا وهذا وليس االحد بواقع واحد مر   

بان العلم لو كان ممعلقا )  () ماذكره املحقق النائيني:  االعرتاض الثاين

قع فيرتاط به وقابل للعلم به تةصال بةر  واقعي مر   بني شخصني لكان له وا

بحيث فينكشف انه هو املعلوم امجاال مع انا نرى خالفه يف بعض املواك  كام لو 

فام  اإلنائنينجاسة كال  تعاىلثم ظهر يف علم اهلل  اإلنائني أحدعلم امجاال بنجاسة 

 (.اإلمجايلهو املعلوم باالمجال منهام وباهيام فيرتاط العلم 

هذه الصوكة يف كماب الوقف حيث قال  إىلاحب الكةافية قد نظر ص : اقول

سا ال فيكون تعيني الثوبني وكان كل منهام نج أحدرضوكة انه لو علم بنجاسة )

 .(للمعلوم اصال 
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 اإلمجايليف حقيقة العلم  : القول الثالث

 (نظرية احملقق العراقي)
 :اقول

هو مسلكه يف  اقي وماقد اخملةت االنظاك يف املسمةا  من كلامت املحقق العر

ثم  اإلمجالونحن نذكر فهم العلامء ذهذا املسلك عىل نحو  اإلمجايلحقيقة العلم 

المي ذها مدخلية يف بيان مسلكه ونسمظهر  ( ) نعرض كلامت املحقق العراقي

عىل بعض كلامت القوم ثم نذكر االفيرا ات  املالحظاتمنها مرا ه ونذكر 

 الواك ة عىل هذا املسلك 

كام حكاه السيد الشهيد  ()ما فهمه السيد اخلوئي :  لوم األالةه

فهو علم بصوكة ( الواقعي   علم بالةر اإلمجايلان العلم ) و وه ()الصدك

 المةصيلية قابل الصوكةيف م باإلمجالشخصية وهذه الصوكة الشخصية مشوبة 

 . تعلق بالةر  اخلاكجي ماارشتا   اإلمجايلوال فيرا  قطعا ان العلم 

الصوكة الشخصية المي تكون مر  ة  اإلمجايلان ممعلق العلم : لةهم الثاين ا

 .العامل كام ذهب اليه يف املنمقى االنطااق لدى

 .كام سيماني ذلك ولكن تراجعنا الأوالذي اخرتناه  وهذا هو

ان العلم  () من كلامت املحقق العراقي همبعضما فهمه : الةهم الثالث 

 إىلمع االخرتاعي املقيد باالحد ال املةهومي بل املشري هو علم باجلا اإلمجايل

اخلصوصية اخلاكجية فهو مطابق ملسلك الةر  املر   لكن بايان اعمق ومطابق 
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 باألحداسمظهرنا من كالمه انه فيرفيد المقييد  إذاملسلك صاحب الكةافية 

من مقافيسمه  كأفيهواسموضحنا  ، املصداقي ال املةهومي كام يف ماحث النكرة

له واقع  اإلمجايلالنكرة وجعل الةاكق االساس ان النكرة ليس ذها واقع والعلم ب

 .يف نظر القاطع 

 واليك كالمه يف النكرة 

نه فيعكس علم اننا ننقل كالمه يف النكرة ألولي 498ص   قال يف املقاالت ج 

  .اإلمجايلتةكره يف العلم 

عااكة عن الطايعة ومن هذا الايان ظهر فسا  توهم جعل املةهوم املزبوك 

المشخصات الذي هو افيضا كيل صا ق عىل الكثريفين عرضيا  أحداملقيدة بعنوان 

المشخصات يف عرض واحد اذ مثل هذا  أحداذ عىل كل شخص فيصدق عنوان 

ضا اسم جنس اخص من الةر فية بل هو افي إىلاملعنى ال خيرجه عن اجلنسية 

فر ا منمرشا فالذي فيناسب  وذلك ال فيناسب مع جعلهم النكرة ، اجلنس املطلق

ذلك هو جعل القيد ماهو مصداق المشخص ال مةهومه العام غافية االمر 

افيضا بيان لكم املصداق  أحدوان لةظ  ،مصداقا غري معني قاال املصداق املعني

وتوهم ان مصداق المشخصات اخلاكجية  ، املزبوك ال قيدا ملةهوم المشخص

ا للطايعة تاكة فيؤخذ فيها واحد معني يف قاال املمعينة بالذات يف مقام اخذها قيد

فيؤخذ فيها واحد غري معني منها فهنا نحوان من المعيني احدمها  أخرىالغري و

غريه بنحو  إىلتعيني كل منهام بحسب ذاته وثانيهام تعيني كل منها باالضافة 
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ايت ذفيكون طاك ا له وحينئذ فالقيد يف الةر  املنمرش واملعني مشرتك يف المعيني ال

الةراق بينهام بان املأخوذ يف النكرة  وإنام،  اذ مصداق كل تشخص ممعني ذاتا

هذه املمعينات ذاتا بال اخذ المعيني العريض احلاصل من  أحدوالةر  املنمرش 

حلاظه يف قااله غريه ويف الةر  املعني اخذ المشخص حمى هبذا المعيني العريض 

من هذه اجلهة فيلمزم بةر فية النكرة  ون امللحوظ يف قاال الغري الطاك  لغريه و

 .اسم اجلنس 

املرا  تقييد الصوكة باحد هذه المشخصات ان  –من هذا الكالم فيسمةا   و

 –المي تكون مميزة 

نوقف بني االكاء من قال ان النظرفية علم بالةر  الواقعي اكا  المعيني الذايت ف 

 ريض ذهذا الةر  ومن قال باجلامع املرا  به المعيني الع

 (.)واالنصاف عندما نسمعرض كلامت املحقق العراقي 

  .صية خاكجيةوخمملةة فماكة فيظهر من كالمه جامع ممقيد بخص معابرينرى ال

 .وتاكة عنوان جامع حاكي فيكون معلوم ومنطاق فيكون مر  

  .وصوكة تةصيلية ممعلق الشك اإلمجايلوتاكة صوكة امجالية ملمعلق العلم 

  .امع وشك من القاطع يف انطااقهوتاكة علم باجل

 .جزئي اإلمجايلوتاكة ان ممعلق العلم 

اجلزئي فيكون فر ا ولكن  انمزاعه وتاكة انمزاع عنوان  من الواقع ومن منشا

 فر  بلحاظ منشا انمزاعه مر   يف حال انطااقه  فيكون تر فيد يف حال االنطااق
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 .مرامه لنعلمولنسمعرض كلامته 

 :24ول ص قال يف تنقيح االص

ال شاهة يف ان العنوان املقطوع بام هو مقطوع ال فيصح الر ع عنه وحيكم ) 

كان له االثر سواء كان االثر للمقطوع  إذافيام ،العقل بلزوم احلركة نحوه 

لالطراف المي فينطاق املقطوع عليها بحيث كان حتقق االثر لكل  أوبخصوصه 

 .(---ع عليه واحد من االطراف الجل انطااق اجلامع املقطو

فيمكن ان فيقال ليس من ونه عرب باجلامع وتعلق العلم باجلامع أونرى 

 .املعقول ان فيرفيد باجلامع الةر   

فيمكن ان ذا الةر  فيمكن ان فينطاق عىل هذا وان ه إىلمعقول نظرا  انه نقول

 .خرنطاق عىل اآلفي

 ه واقع، فر  لفر  ليس له واقع أكبع فالمحقيق ان اجلامع فيمصوك عىل انحاء

 .كيل عىل الادل  منحرص بةر ، كيل ،مشكوك

جهة انكشاف  اإلمجايلان من املعلوم ان يف العلم ) 63وقال افيضا ص 

ممعلقه بصوكة امجالية حاكية عن الواقع وجهة سرته ممعلقة باالطراف اخلاكجية 

ماافينة عن وكل واحدة من تلك اجلهمني م،من حيث طرفيمها للمعلوم الواقعي 

ابدا وظرف  خرىاأل إىلتني خاكجا وال رسافية منهام ان كانما ممحدو خرىاأل

لرسافية بحيث فيكون موك الذهن واحتا مها اخلاكجي ال فيوجب عروضهام ا

وحينئذ فيقع الكالم يف ان تعلق العلم  ، االنكشاف هو موك  السماك بعينه
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م أنجز يف الم .......بالمةصيلية احلاكية عن مجيع بالصوكة االمجالية كمعلقه

 ....(مانع اإلمجال

عندنا جهة انكشاف وهي المي فيضمنها تعلق العلم بالصوكة  :قول أ

ولكن يف هذا النص مل فيذكر اجلامع . االمجالية وهو الذي فيمكن ان فيكون اجلامع 

 .فيمكن ان تكون كلية وفيمكن ان تكون جزئية -بل ذكر صوكة امجالية 

فيكون )  () ملحقق العراقيوعندنا جهة سرته وهذه اجلهة عرب عنها ا

فيمكن ان . ها للمعلوم الواقعي اخلاكجية من حيث طرفمي باإلطرافتعلقها 

فيد مصداق االحد ولكن مل فيظهر مرا ه يف هذا النص بشكل جيل هل المعلق رفي

ك كالمه فيظهر منه المعلق بواسطة الصوكة صد أويف جهة السرتة ماارشتا 

ابدا وظرف  خرىاأل إىلرسافية منهام  وال) ي ولكن ذفيل كالمه حيث قال املاارش

 .(عروضهام الذهن واحتا مها اخلاكجي 

 .نه بواسطة الصوكة أفيظهر منه 

 .فيه فال خيلو من امجال  فمأمل

عند تقرفياه جلرفيان االسمصحاب يف  265وقال يف تنقيح االصول افيضا ص 

رفياا موضحة يف اككان نظرفيمه تق اوتا ونحن ننقل كالمه بطوله النالةر  املر   ث

 .هذا املوضع 

  .ضحهام وافصلهامأونه ذكر عدة بيانات وكان هذا أل( خرآوبايان ) قال 

كان له جهة مميقنة وفيسمحيل ان فيكون له تر فيد يف تلك  إمجايلان كل علم 
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قنة ذها انكشاف تام اجلهة الن الرت فيد مالزم مع الشك واملةروض ان اجلهة املمي

م اجمامع الضدفين فال فيرى يف تلك اجلهة وفيعرب عنها ال فيلزإو ،وال شك فيه 

الةر فين  أحدذايت وتاكة بمثل  إمجايلبمعابري خمملةة فماكة فيعرب عنها بعنوان بسيط 

وعىل  ، فين اجلامع االنمزاعي العرضيةواالشخصني من العن أحد أو ، بةر  ما أو

عنوان زفيد  عنوان ممحد مع منشا انمزاع -والعلم-كل فممعلق القطع واليقني 

 .عمرا أو

عمرو  أوزفيد باخلصوص  إىلهي جهة اخلصوصية املضافة  وجهة مشكوكة

فان العلم فيمعلق  ،كذلك فال فيمعلق الشك والرت فيد بالذي تعلق به العلم 

فر  ما بأي تعاري  أوةر فين اجلامع العريض من ال أوبالعنوان الاسيط الذايت 

ي جهة أ -عمرو  أونطااق عىل زفيد وهذا قابل لال -اي اجلهة املنكشةة-عربت 

عمر ولكن الرت فيد يف  أووهذا الةر  ممحد مع املحكي بزفيد  - اخلصوصية

كان  ما إال اإلمجايلتعني من العلم  انطااق عنوان قابل لالنطااق وعدمه عليه وال

كان ممعلقه خاليا  ما إالاكثر وال من المةصييل  أوممعلقه مر   االنطااق عىل يش 

جنيس  أونوعي  أولرت فيد بان فيكون عنوانا خممصا بواحد حقيقي عن هذا ا

حمممل االنطااق عىل منشا انمزاع هذا  إمجايلعنوان  اإلمجايلفممعلق العلم 

عنوان اخر غريه فام كان معلوما ال فيرى به املحكي بزفيد  أوالعنوان اخلاص 

ملعلوم باخلصوص وال بعمر كذلك ولكن حينمل انطااقه عىل كل منهام فذلك ا

املر   من حيث االنطااق عاك وجمر  عن متام العالئق واخلصوصيات وال نعني 
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فيمعلق الشك به فهو انطااق ممعلق العلم عىل كل  ما وأما،  هذا إالبالةر  املر   

من الشخصني واحتا ه عىل كل منهام خاكجا عىل تقدفير االنطااق ال فيوجب 

فالصوكة املعلومة المي  ، خرآع موضو إىلرسافية الشك والعلم يف موضوعيهام 

كانت حممملة االنطااق عىل زفيد الذي لو كان لكان باقيا فيقينا وعىل عمرو الذي 

صوص ال ومن جهة عدم العلم بخأولو كان لكان مرتةعا كذلك احرز ثاوهتا 

وع القضيمني نشا الشك يف بقائها حيث حد موضفييش من المقدفيرفين القطعيني 

ان ومل كام ان االمر كذلك يف كل موك  كان لنا قطعان تقدفيرفي ،املميقنة واملشكوكة 

مافيعا جمهول العنوان فلنا  اإلنسانرشب  إذا حيرز احدمها باخلصوص مثال

لو كان املرشوب سام  بأنهبعيشمه فانا نقطع  خرواآلقطعان احدمها ممعلق بموته 

 يحصل من هذفين اليقيننيال وان كان ماء لكان باقيا فاملات الشاكب ح

شك يف حياته وموته من جهة عدم احراز يش من المقدفيرفين  المقدفيرفين

وكذا فيام نحن فيه ممحد مع ممعلق الشك  ، باخلصوص فيمعلق العلم يف املقام

غافية االمر ليس الشك فيه بدوا وبال توسيط فان الشك  _ذهنا أول خاكجا ه_

 أحديف موضوع  املأخوذعىل ما تقدم يف املقام كان ممعلقا بانطااق املعلوم عىل 

 .عدم بقائه أوالقضيمني لاقاء ما ثات 

 فيناوبالعناجلهة املميقنة المي عرب عنها االنكشاف المام وفيعرب عنها : قول أ

 .انمزاعها  منشأاجلامعية االنمزاعية منمزعة من 

مزع من العنوان وعنوانه العلمي هو اجلامع املن اإلمجايلفيكون ممعلق العلم 
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به املحكي بزفيد بخصوصه وال  فيرمى ر غريه كام عرب والآخن عنوا أواخلاص 

عىل نحو احلكافية  مأخوذوفيكون هذا العنوان ، بخصوصه فهو حاكي عمر 

جهة الرشارش كام فيعرب هو  أووجهة اخلصوصية المي فيكون ممعلق الشك هبا 

عمر بخصوصه  أوعنها وهي جهة االضافة لزفيد بخصوصه 

 ق هبا العلموهل هي نةس الصوكة المي تعل

الظاهر من كالمه هنا عندنا صوكة واحدة ولكن احليثيات خمملةة من حيث 

باملقافيسة واحلمل عىل اخلاكج  اي فية ومن حيث االضافة واالنطااقاحلكا

ويف ذفيل كالمه ترصفيح    بذلك 

فممعلق العلم يف املقام وكذا فيام نحن فيه ممحد مع ممعلق ) حيث قال 

تقدم يف  الشك فيه بدوا وبال توسيط فان الشك عىل ما الشك غافية االمر ليس

 ( .يف املوضوع  املأخوذاملقام كان ممعلقا بانطااق املعلوم عىل 

وملخص كالمه عندنا جهة حاكية وهي معلومة وجهة انطااق وهي المي 

حيصل فيها الرت فيد 

فهل حيصل تصا م بني كالمه هنا وبني اجلامع املمقيد بقيد اخلصوصية 

 ام بينهام متام الوئام اكجيةاخل

 230ص  2وقال يف املقاالت ج

جهة انكشاف وجهة سرتة فجهة انكشافه تمعلق بصوكة  إمجايليف كل علم 

عن  امجالية حاكية عن الواقع وجهة سرتته تمعلق بصوكته المةصيلية احلاكية
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 الكيل ساةليست كن خرىاأل إىلحدى الصوكتني وال شاهة يف ان نساة ا، وجو ه 

بل كل واحد من العلم  كهالةر  بنحو قابل حلمل املعلوم باالمجال عىل مشكو إىل

ني يف الوجو توان كانما ممحد ، أخرىاافينة لصوكة والشك قائم بصوكة م

الذهن ال  إالاخلاكج وليس ظرف عروضهام  إىلخاكجا ولكن بعد مامل ترسفيا 

ق االخر بل كل ممعل إىلالوصةني  أحدتوجب وحدة وجو  الصوكتني رسافية 

وصف واقف عىل معروضه من الصوكة االمجالية يف العلم والمةصلية يف الشك 

 إىلباالضافة  اإلمجايلوقد بلغني من بعض من فيدعي الةضل بان العلم 

 .ممعلقه علم تةصييل وهو كام ترى خلط بني الصوكة االمجالية مع المةصيلية 

لصوكة االمجالية احلاكية عن ذكر جهة االنكشاف وهي المي تمعلق با :قول أ

الواقع وجهة السرتة وعرب عنها بالصوكة المةصيلية احلاكية عن وجو ه وكان 

 .املرا  بجهة السرتة وجو  هذا اجلامع يف اخلاكج وانطااقه عليه

ويف هذا املقطع من كالمه فيةرتض وجو  صوكتني وممعلقني ممعلق جلهة 

ة وهي العنوان االنمزاعي املعرب عنه االنكشاف املعرب عنها بالصوكة االمجالي

 .احلاكي  أوباحلكافية 

 .وجهة سرتته تمعلق بصوكته المةصيلية حاكية عن وجو ه

فيةرض هنا ( ....خرىاأل إىلال شاهة ان نساة احدى الصوكتني ) وقوله 

للماافيني بينهام ال انه بني  خرىوجو  صوكتني وال فيمكن    محل احدمها عىل األ

 .  مةهومي الصوكتني احتا
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 . 7وقال يف هنافية االفكاك

المةكيك املزبوك انام هو ختيل كون ممعلق العلم ( ثم ان منشا الموهم )

 املأخوذن منشاه نظري اجلامع هو نةس اجلامع بني الطرفني بام انه حاك ع اإلمجايل

تةصيال بعد ان كان  أوال اان شان العلم امج: المكاليف الرشعية فيقال زيحيف 

 ليس اال نةس اجلامع بني اإلمجايلمعلقه ال غري فال جرم ان املنجز بالعلم تنجز م

 وال زمه وان كان وقوع كل واحد من منياخلصوصي إىلالطرفني بال رسافية 

 .الخ....فين المةصيلية موك ا للرتخيص العقيل أوالعن

ومعروضه وان كان هو  اإلمجايلقول ان ممعلق العلم نولكنك خاري بام فيه اذ 

 امع بني الطرفني ليس اال لاداهة خروج اخلصوصيمني عن ممعلق العلم كاسا  اجل

عن منشاه  اكينه حوال بام ا _اجلامع بام هو جامع_لكن ال بام انه يف حيال ذاته 

عن اخلصوصية  إمجايلبل بام انه مراة . كام يف الطايعي املأخوذ يف حيز المكليف 

والمةصيل  اإلمجالنحو تكون نسامه نساة الواقعية املر  ة يف نظره بني احدمها ب

بحيث لو كشف كان املعلوم باالمجال عني املعلوم المةصييل وفينطاق عليه بماممه 

 يشءكون املقام من هذه اجلهة اشاه ال بجزء حتلييل منه كالطايعيات الرصفة في

بمدلول النكرة الذي هو عااكة عن احدى اخلصوصيات قاال عنوان الواحد 

 وان كان. ة امجاليا للخصوصية آرصف منشئه من  ون ان فيكون مرعن  احلاكي

بني املقامني فرق من حيث ان النكرة فيرا  هبا اخلصوصية املاهمة بنحو ال تعني 

                                                            
 .3/46: هنافية االفكاك  - 7
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عنوان املعلوم باالمجال واقعا حمةوظا واقع افيضا بخالف املقام حيث ان ذها يف ال

 .ذاك  أوبنظر القاطع ولكن جمهول عنده فلم فيدك انه هذا 

والرس يف الةرق املزبوك هو ان اجلامع يف ممعلق االحكام عااكة عن نةس 

رف عدمها بنحو فيكون ظتعينها وموجو فيمها خاكجا بل يف  الطايعة ال بوصف

قال  وإالالطلب حمركا الجيا ها يف اخلاكج وفيكون تعينها باجيا ها يف اخلاكج 

 .فرا  اجيا ها تكون ذها قابلية االنطااق عىل كل واحد من اال

ة بوصف اهيفانه عااكة عن امل اإلمجايللم وهذا بخالف اجلامع املمعلق للع

موجو فيمها وتعينها يف اخلاكج اال انه من جهة عدم تعينه يف نظر القاطع فيرت  

 .ذاك  أوانطااقه يف نظره عىل هذا 

ولذلك مل فيكن قابلية انطااقه عىل كل واحد من الطرفني اال احمامليا حمضا 

نةس تلك اخلصوصية  إىلملعلوم بداهة رسافية المنجز من مثل هذا اجلامع ومن ا

حيممل يف كل واحد منهام ل وجو ه يف كل واحد من الطرفني الواقعية ومع احمام

 .(....وجو  الواقع املنجز 

من العلية المامة لوجوب املوافقة  ()ان غرض املحقق العراقي :اقول 

عىل الةر  الواقعي بخصوصيمه اذ فيكون املوك  القطعية اساسها اسمقراك المنجيز

من قاعدة االشمغال وبعد الاناء عىل ان االشمغال اليقيني علة تامة للةراغ 

 .اليقيني فيننمج اسمحالة الرتخيص اال بةكرة جعل الادل

 .مسمقرا عىل الةر  بخصوصيمهجلعل المنجيز  وهنا طرفيقان
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ال غري ولكن  اإلمجايلعلق العلم ان فيقال ان المنجيز انام فيكون ملم :األول 

فرض العلم بنجاسة اناء واحد  إذاممعلقه هو الةر  بخصوصيمه عىل االقل فيام 

 .وطهاكة اآلخر

وان مل نجد له شاهدا يف كلامته ( )وهذا ما اشمهر نسامه للمحقق العراقي 

باجلامع وبني جمملة عىل اسوء  اإلمجايلبل كلامته بني مرصحة بمعلق العلم 

 .وهذا هو احلق وقد تقدم بيانه. لمقا فير ا

هو اجلامع ولكن مع ذلك فيمنجز الةر  اإلمجايلان ممعلق العلم : الثاين

 .وهذا ما فيظهر منه يف هنافية االفكاك. بخصوصيمه لنكمة ما 

 :ان اجلامع فيؤخذ بثالثة اعمااكات :وتوضيحه 

ذ يف المكاليف ان فيؤخذ اجلامع بام هو ، ومثل هذا اجلامع ال فيؤخ: ول األ

الن املطلوب يف المكاليف هو المحقق اخلاكجي فليؤخذ اجلامع بام هو حاك عن 

 .الوجو  اخلاكجي

ان فيؤخذ الطايعي بام هو حاك عن منشاه و اخلصوصيات خاكجة : الثاين 

عن منشئه ومنشاه هو الوجو  اخلاكجي الواحد أو املمعد  عىل اخلالف يف نحو 

 .لرشعية االطايعي املأخوذ يف حيز المكاليف وجو  الطايعي ، وهذا هو 

امجالية عن الةر  الواقعي املمعني  ومرآةان فيؤخذ اجلامع بام انه حاك : الثالث 

واقعا املشكوك واملرت   عند العامل فهو مرآة للةر  املر   باملعنى الذي فيقال يف 

 .الشاح
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 :وفيةرتق هذا عن سابقه 

 .ا هو الةر  املر   وهذا بمعنى ما ساق ان املرئي هناك هو الطايعي وهن –  

 يف ان اخلصوصيات هناك خاكجية عن  ائرة املحكي وهنا  اخلة حتت -2

 . ائرة املحكي

اجلامع هنا فينطاق  وأماان الطايعي فينطاق عىل الةر  بجزء حتلييل منه  -3

 .عىل الةر  بماممه ال بجزء حتلييل منه 

عني  باإلمجالكان املعلوم  باإلمجال انه لو انكشف املعلوم: وبعااكة اخرى 

 .املعلوم بالمةصيل

نساة  وأماللمرئي هي نساة املجمل للمةصل  باإلمجالان نساة املعلوم  -4

 .الطايعي للةر  فنساة اجلزء للكل

هذا هو فرق هذا النحو من اجلامع عن الطايعي ، واما فرقه عن النكرة 

 :فنقول

ولكن اخلصوصية يف النكرة ال تعني  ان كل منهام فيشممل عىل اخلصوصية  ،

فلها تعني يف الواقع لكن  اإلمجايلواما اخلصوصية يف ممعلق العلم ذها يف الواقع 

 .مر  ة لدى العامل

 .وقد ذكرنا هنا ان عنوان الواحد ليس كالطايعي 

ثم اشاك للةرق بني اجلامع املاخوذ يف حيز المكليف واجلامع املأخوذ يف حيز 

 : حاصله و اإلمجايلالعلم 
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يف حيز المكليف فيؤخذ فيها وهو معدوم فال تعني  املأخوذان اجلامع 

فهو فيؤخذ فيه يف ظرف  اإلمجايليف حيز العلم  املأخوذاجلامع  وأماله خاكجي 

 :وجو  فر  معني له ثم نقول

مع عدم وجو ه فال فيمكن ان  وأماان املرآتية بجزئي فرع العلم بوجو ه 

 .ئيفيكون هناك مرآتية جلز

أقل من مرآتية  او ال ان العلم فينجز املرئي ابمداءا  : وبعد ان اتضح هذا نقول 

المنجيز من احلاكي للمحكي وحيث ان اجلامع هنا سنخ جامع فيكون 

اخلصوصيات  اخلة يف  ائرة حمكيه فيسمقر المنجيز عليها وال تقمرص عىل 

  .اجلامع

 .هذا غافية توضيح ما جاء يف النمائج   
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 (اإلمجايليف العلم  () تلخيص نظرية العراقي)
وقال ان  اإلمجايليف العلم  () نظرفية املحقق العراقيفيظهر لك  ومما تقدم

الةر  ر  املر   يف كالمه املرا  به ناني اخلالصة يف نظرفيمه البد ان فيعلم ان الة

د ي الذي فيوجوااملشكوك االنطااق عىل الواقع يف مقابل الةر  املر   النكر

  . الواقع

وان املرا  باجلامع يف كالمه الصوكة الذهنية الةر فية المي تكون جمملة يف 

 االنطااق ملمجهة االنطااق فيكون حم منول المةصيلية ويف مقابل الطايعية مقاب

  .خرالواقع وعىل الواقع اآل هذا عىل

 اإلمجايلالعلم  إىليف نظرفيمه  () وليعلم افيضا ان نظر املحقق العراقي

 الذي ليس له واقع كام لو علمت امجاال اإلمجايلالعلم  وأماالذي له واقع 

ر نجاسمهام فهو غري فظه عنه تكوسخر ماالناء اآل وكان اإلنائني أحدبنجاسة 

  .تعالج املشاكل املوجو ة يف هذا القسمنظرفيمه  ان وال له يف كلامته منظوك

 :وخالصة نظرفيمه 

وهذه الصوكة  ، وممعلقه هو الصوكة ، ةصييلوالم اإلمجايلان العلم واحد يف 

خر من آنحو  أوون كلية لكن منحرصة بةر  ان تك وأمااما ان تكون جزئية 

  .وهو الكيل املقيد باخلاكج اجلزئي

الصوكة فر  وهذا الةر  مر   ومشكوك االنطااق يف نظر تقدفير ف وعىل كل

  .القاطع
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قلنا انه فيوجد  وإنامعند القاطع  عنده هو الةر  املر   اإلمجايلفممعلق العلم 

، وقلنا فر  فيالزم الرت فيد اإلمجايلوالعلم  إمجايلتر فيد الن املةروض ان العلم 

 .الهنا قد اشري هبا اىل فر  معني يف اخلاكج فمكمسب اجلزئية منه

فنسمطيع ان نسميه الةر  املر   اثااتا كام يف مثال الشاح كام لو شاهد شيا 

 .د وشك لدى الناظر  اخلاكج فر  معني ولكن فيوجد تر في  يففيمحرك فان املوجو

وماهو مركز هذا الرت فيد والشك ان مركز هذا الرت فيد والشك يف االنطااق 

هو الصوكة الذهنية اعني مةهوم اليش الواحد املمحرك فهل فينطاق عىل زفيد او 

صدق عىل او  فام نشك يف انطااقه البد وان فيكون قابال يف حد ذاته لل..عمر او 

 .رب مركز الرت   يف االنطااقفمركز الةر فية غكثريفين ولو عىل الادل ،

فر ا مر   االنطااق  اإلمجايلكيف جعلمم الصوكة يف العلم : ال فيقال 

 .واجلزئي هو الةر  املنطاق عليه

كة وهذه االشاكة حاصلة ان الصوكة تكمسب اجلزئية من االشانقول 

. الذي فيمضمن االشاكة لزفيد جزئي اإلنسانللخاكج كام بينا فان 

 . اإلمجايلهذا بالنساة اىل خمماكه يف ممعلق العلم 

اما خمماكه يف حتدفيد مةا  النكرة فهو فيشابه ما تقدم فان مةا ها هو الةر 

 .هو الةر  املر    اإلمجايلاملر   كام ان ممعلق العلم 

ر   يف النكرة هو ولكن فيوجد فاكق مهم بني املوك فين فان املرا  بالةر  امل

العريض وان كان الةر  املر   يف الواقع فوجو ه اخلاكجي غيلر معني بالمعني 
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 وإذامعينا بالمعني الذايت ، وذلك الن املةروض ان الواقع يف النكرة غري موجو  

 .مل فيكن موجو  مل فيكن معني

موجو  وما  ام موجو ا فهو  اإلمجايلبخالفه يف املقام فان ممعلق العلم 

 .ممعني واقعا غافية االمر انه مر   عند العامل 

هو الةر  املعني واقعا املر   عند  اإلمجايلذكر من ان ممعلق العلم  نعم ما

وطهاكة االخر ،  اإلنائني أحدالعامل ال فيمم مطلقا فانه فيمم يف حالة العلم بنجاسة 

ا فال ، نجسا واقع اإلنائنيمع احمامل نجاسة االخر خصوصا مع كون كال  وأما

بل فيكون املقام نظري القضافيا اجلزئية من قايل بعض املاء سائل فان لنا ان نمسائل 

 .عن املحكوم عليه يف املقام

كوم عليه كذلك لكانت القضية حلو كان امل فهل املحكوم عليه طايعي املاء

كلية ال جزئية وكان وجو  الاعض لغوا وبال فائدة ، بل لنا ان نةرض الكالم يف 

 .الاعض  مىل االفرا  او املحكوم عليه عموفيكون العرض هو احلكم ع موك 

فهو عنوان انمزاعي ال فيمصف ان عنوان الاعض ال فيمحمل هذا احلكم 

 .بالسيالن

 .فاملحكوم عليه هو الةر  اخلاكجي 

 . و أو أهو هذا الةر  املعني او ذاك  فهل املحكوم عليه

موت ذلك الةر  فاملحكوم عليه لزم ان تكذب القضية ب وإالواجلواب كال 

 .فر  غري معني اي مر   واقعا
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 .تلخيص نظرفيمه بطراز آخر شأتوان 

 ثالثة عنارص  اإلمجايلتوجد يف العلم :  فنقول

 ممعلق العلم وليس املرا  باجلامع هيو ، عندنا صوكة وهي جامعف - 

نطااق هو فر  غافية االمر مشكوك اال وإنامكليا  واذ ليس هاجلامع املمعاكف 

 .وهبذه املناساة اطلق عليه اسم اجلامع

 وانطااقها عىل الواقع ة هذه الصوكة عن ممعلقها اخلاكجيعندنا حكافيو -2

  .وهذا العنرص فينشا من مقافيسة العنرص االول للعنرص الثالث

 .وهو اجلامع مع مشخصاتهوعندنا ممعلق خاكجي  -3

ولكن  وعىل االعراضواملشخصات نوعان نوع ذايت اي زائد عىل الطايعة 

 الذايت شخصالصوكة منطاقة عىل املو ، ونوع مميز فيشرتك مع بعض االفرا  ،

 .ومرت  ة االنطااق عىل املشخص املميز ولكنها حاكية

وال تمناىف احلكافية مع تر   النطااق الن احلكافية اعم من تر   االنطااق 

  . فلربام يش حيكي عن يش ولكن فيوجد تر فيد يف االنطااق عليه

فيقول انه فيوجد يف  ان الشيخ العراقي ال فيرفيد ان أمر وهو وفيناغي المنايه عىل

لمامم  ال تام لكنفيه  انكشاف ناقص بل االنكشاف اإلمجايلالعلم 

 .اخلصوصيات

يف اخلصوصيات كام  بل النقص انام هوفيوجب نقصا يف العلم  ال وهذا

عني السيد أ () العراقية الصافية لكالم املحقق آمن املر املعنى فيالحظ هذا
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 . 8يف حقائقه () احلكيم

العلم المةصييل موجاا سنخ  إالليس  اإلمجايليف ان العلم  المأملال فيناغي )

الكا ة ممعلقه وانكشافه انكشافا تاما ال قصوك من ناحية انكشافه اصال فان من 

 فيعرفه فيعينه ال قصوك يف علمه علم انه جيب عليه اكرام زفيد بن بكر الذي ال

ممعلقه اعني اكرام زفيد بن ايب بكر وجمر  تر  ه بني شخصني  إىلباالضافة 

ممعلقه غافية االمر ان علمه مل حيط بمامم  إىلالفيوجب نقصا يف علمه باالضافة 

 ....(اخلصوصيات املانعة من الرت   بني شخصني 

 :وتوضيحه

 أحدالذهن تاكة حتكي عن الةر  برممه كمةهوم  أن الصوكة احلارضة يف

 .ولكنها خاكجة عن حقيقمه  اإلنائني

 .وتاكة حتكي عن الةر  برممه بحيث متثل حقيقة الغر  

وتاكة حتكي عن زاوفية معينة من الةر  كان حتكي عن احليثية املشرتكة 

 .كالصوكة االنسانية بالقياس اىل فر  مشكوك املشخصات

كف والثالث هو علم والثاين هو العلم المةصييل املمعا اإلمجايلواألول هو العلم 

 . ()تةصييل ولكنه غري حميط بمامم جهات الةر  وهو ما اشاك له السيد حلكيم 

مشوشة بدكجة وفيمضح ذالك من مقاكنة املقام بالصوكة املرآتية مثال فماكة تكون 

من المشوفيش برممها وتاكة تكون واضحة جدا وثالثة تكون ذات نصةني 

                                                            
 . 2/4: الصول حقائق ا - 8
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 .الثاين شدفيد العممة  فنصف منها شدفيد الوضوح والنصف

 . () يف فهم كالم العراقين فيقال  أهذا غافية ما فيمكن 

 :والنميجة 

 اإلمجايلال خيملف مع القوم يف أصل تعلق العلم  ()ان املحقق العراقي 

باجلامع ، و انام خيملف معهم يف خصوصية هذا اجلامع فهو فيؤكد ان هذا اجلامع 

يس كالطايعي املأخوذ يف حيز المكليف لوحظ مرآة امجالية للةر  برممه ول

 .امللحوظ مرآة اىل جزء حتلييل منه

وبعد ضم مقدمة وهب ان المنجيز للمحكي ال للحاكي فينمج ان المنجيز 

 .فيسةر عىل اخلصوصيات الةر فية

وهبذا الايان فيمكن  الموفيق بني كلامته وفيندفع ما أشمهر من نظرفيمه بمعلقها 

 .باجلامع

يف مااحثه قول املحقق العراقي ( مد ظله)الةياض  هذا وقد حكى الشيخ

() كثري من عالمات االسمةهام النادجة من ، ولكن تصوفيره لقوله الخيلو من

 ()عدم االحاطة بقول املحقق العراقي 

 :564ص (مد ظله: )قال

ال فرق بينه وبني العلم المةصييل يف املعلوم    النه  يف كليهام الةر  املعني يف )

 (.خلاكج والةرق بينهام انام هو يف العلم ا

 :وفير  عليه
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 اإلمجايلانا مل نجد أي شاهد يف عااكته قدس رسه عىل تعلق العلم  - 

 .بالواقع

هو الصوكة احلاكية عن اخلاكج  اإلمجايلانه من الواضح ان ممعلق العلم  -2

 .ال نةس اخلاكج ، وانه اجلامع ال الةر  اخلاكجي

لسيد اجلكيم قدس رسه الذي فيعد املرآة الصافية لنقل وفيؤفيد لك ذلك نص ا

 .()أكاء املحقق العراقي 

 567ص : وقال

لو كان اجلامع فهو ال فينطاق  اإلمجايلن ما ذكره من ان ممعلق العلم أوكابعا )

 .....(عىل الةر  يف الواقع بمامم خصوصياته وانام 

فرا  بمامم  األصدق عىلتفين فيمكن ان واالعن بعض بان عليهاشكل  ثم

خصوصياهتا وليس كلها من قايل الطاافيع المي حيكي عن جزء حتلييل من الةر  

 .ال عن الةر  برممه

وهذا االفيرا  منه مد ظله من الغرفيب بل من أعجب العجيب ال اساس 

نظرفية املحقق العراقي قدس رسه يف املقام هو هذه الةكرة فكيف دجعل اشكاال 

 .عليه

 .عىل كالمه ال فيسع املقام ذكرها رىأخوهناك اشكاالت 

ال أن ظله لالفيرا  عليه بايانات شمى إ هذا وقد تصدى السيد االسماذ مد

  :بعض بياناته ال ختلو من نظر
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 من تقرفيرات  كسه الرشفيف 80 قال صفمثال 

كاشف عن الواقع   باإلمجالن املعلوم أفيرص عىل  () ان املحقق العراقي)

وفيظهر منه ان اخلصوصية تنشا عن ،  إلمجايلاولكن برضب خاص من الكشف 

 .(تية ال عن طايعة املةهومآاملر شاكةاإل

اخلصوصية  نأكرناه سابقا يف  تقسيم املةاهيم رصفيح كالمه كام ذ:  قولأ

هيم اعمااكفية انمزاعية ااملةاهيم هي مةمن جهة أن بعض من طايعة املةهوم  تنشأ

 .احلكافية عن متام الةر   ذها قابلية

 : 8 ص وقال

ليس من  -ان اخمالف الصوكة العلمية يف العلمني فيام فيظهر لنا من كالمه )

تية للواقع حيث ان آاحية املعنى المصوكي املجعول مراة بل من خالل نةس املرن

خيملف يف مقام  شاكةالواقع املرئي ونوع هذه اإل إىلذهنية  إشاكةاملراتية تمقوم ب

ل وغامضة يف وفهي واضحة يف األ اإلمجايللم العدم المةصييل عنها يف مقام الع

 : قول أ. (الثاين

 :وفير  عليه 

يف الصوكة حيصل من  اإلمجاله فيرى ان نفيعط أ()ان المأمل يف كالمه 

املةهوم  طع يف انطااققاالنطااق أي الرت فيد والشك لدى الجهة الرت فيد  يف ا

  .عىل املشخصات املميزة و من جهة نةس املةهوم املآيت

له كاشةية واضحة نادجة من وضع املةهوم ذهذا املعلوم  فان املةهوم املرآيت



 سلسلة الرسائل األصولية 91
 

 .من جهة الرت فيد واالنطااق  اإلمجالوهذا هو مقداكها انام 

ال واوح ()وقد نحى منحى هذا املسلك صاحب املنمقى والسيد الشهيد 

 إذا)مجال يف كال الطرفني وجو  املعلوم باإلصالحه وتعميمه لصوكة احماملية أ

يف حالة معينة وهي  إالهذا املسلك فيواجه مشكلة وهي انه ان تم فال فيمصوك 

وطهاكة اآلخر ال يف مجيع احلاالت فال فيمصوك  اإلنائني أحدحالة العلم بنجاسة 

 نجاسة اآلخر وطهاكته فهنا ال حماملإبوجو  نجاسة مع  اإلمجايليف حالة العلم 

 .مع انكشاف نجاسمهام معا  بالواقع اإلمجايلفيمكن ان فيقال بمعلق العلم 

 اإلمجايلوفيناغي االلمةات اىل أن قوام االشكال هو فرض ان ممعلق العلم 

 .كان الةر  اخلاكجي أو الصوكة اجلزئية  جزئيا سواءا  

 .قد تصدى األعالم حلل هذه املشكلة  و

وسنذكر حماوالت األعالم للمةيص عن هذه املشكلة ثم نعقب ذلك بذكر 

  .()أوك ت عىل نظرفية املحقق العراقي االشكاالت المي 

 :فنقول ومنه نسممد الموفيق واملعونة 

 :بالصوكة عىل انحاء اإلمجايلان تعلق العلم 

  .خرتعلقه بالصوكة برشط ال عن اآل - 

  .خرتعلقه بالصوكة ال برشط عن اآل -2

  .ةتعلقه بالصوكة اجلزئية ماارش -3

مقدمة يف حالة كون الواقع واحدا عىل وال فيوجد هناك اشكال عىل النظرفية امل
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 .مجيع االنحاء املمقدمة

 بان كان كل منظهر الواقع ممعد   إذا يف ما االشكال كل االشكال إنامو

 أحدوالقدك املميقن من مواك  االشكال هو حالة العلم بنجاسة  ا  نجس اإلنائني

أحدمها  ال برشط اآلخر ، وهل فيمأتى افيضا يف صوكة العلم بنجاسة اإلنائني

 برشط ال؟

ذلك حيث أطلق كالمه فذكر ان االشكال فير  يف  () ظاهر السيد اخلوئي

 نجس من  ون تةصيل بني املواك   اإلنائنيحالة انكشاف ان كال 

فال فيكون هناك ترجيح لكون احدمها  هو املكشوف  ون االخر )  : قال

كشف  مسلك يف هذه احلالة بان خيماك يأ (والمةكيك بني املواك  غري واك 

 .كشف واقع ا  مسلكواحدالنجس  كون اجلامع ويف حالة

 أولو كان املعلوم برشط ال  ال فير  االشكال يف ما : ن فيقالأولكن فيمكن 

بالةر   اإلمجايلعلم ليس هناك مانع من القول بمعلق ال فانهكان صوكة جزئية 

 ة الرشط الكان خاطئا من ناحية خصوصي اإلمجايلان العلم االمر  غافيةالواقعي 

 .ان كليهام نجس  وظهر  ون ما سواهنجس  املعني اإلنائني أحدكام لو اعمقد ان 

 :ان قلت

ان الصوكة االمجالية المي تعلق هبا العلم مقيدة بالعدم فان املةروض اهنا 

برشط ال وحيث ان املةروض هو وجو  النجاسة يف كال الطرفني فال فيوجد 

 .الواقع تطابق بني الصوكة املنكشةة وبني
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الطرفني ثم انكشف  أحدفيكون املقام من قايل ما لو أعمقد وجو  نجاسة يف 

 .خطا هذا العلم

 أحدفينحل اىل علمني علم بوجو  نجاسة يف  اإلمجايلان هذا العلم :  قلت

 فاألولاالواين ال برشط وعلم بعدم وجو  نجاسة ثانية ولكل علم حكمه 

 .مصيب والثاين خمطيء

 () ذكره السيد اخلوئي ال يف مقام االشكال عىل ماهكذا فيمكن ان فيق

عني أنا علام مصياا سوال بانا وان صوكولكن االنصاف انه غري واك  اذ فياقى ال

االواين مع طهاكة  أحدالعلم بوجو  نجاسة ال برشط ضمن العلم بنجاسة 

 اآلخر اال انه ماهو  واقع املعلوم باالمجال فهل واقعه أ أو واقعه هو ب ؟

ه هو هذا او ذاك هو من الرتجيح بال مرجح الن املةروض تساوي ان واقع

 .نساة املعلوم باالمجال 

 . انه ال فيوجد واقع معني للمعلوم باالمجال : واخلالصة 

 .هذا هو حاصل االشكال

للمةيص عن هذا االشكال فعني موضع اخللل يف  قد تصدى صاحب املنمقى

موضحا وجه اخللل واالشمااه يف ذلك املقدمات المي اسمند ذها االشكال املمقدم 

وهذه هي نقطة االشمااه المي واحد  إمجايلفانه قد فيظن انه فيوجد هنا علم 

 .اوجات االشكال املمقدم فان المحقيق انه فيوجد هنا علامن امجاليان

ان العلم املزبوك حيصل يف ما لو حصل للمكلف علم بيشء : وتوضيح ذلك 
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العاكض عىل احدمها ولكنه يف واقع االمر قد فيعمقد املكلف انه منشأ لعروض 

عرض العاكض عىل كليهام بنةس ذلك املنشا كام لو علم بوقوع قطرة بول يف اناء 

ولكن اعمقد باهنا قد وقعت منةصلة غري منمرشة بينام هي يف واقع احلال قد 

 .انمرشت وحصل هناك جزان فاملعلوم هنا ال فيرتاط بواحد من الطرفني

انه يف مثل هذا الةرض فيوجد علامن ال علم واحد :  ا فنقولاتضح هذ وإذا

فيوجد  واألكثرعلم بنجاسة مالقي الاول الواقعي وهو فيدوك بني االقل  ألول

بان الاول قد القى اما اناءا واحدا او انائني، وعلم ثاين بان املالقي  إمجايلعلم 

 .خاصة  اإلنائني أحدللاول هو 

له يف العلم  باب اخلطا يف المطايق بال مساس منخاطي  اإلمجايلوهذا العلم 

 .فيه امجال واخمزال لعلمني  اإلمجايلاالول فهذا العلم 

 اإلمجايلبان نجاسة كال الطرفني طرف من طريف العلم : وعىل هذا فيقال 

املزبوك ال كليهام فيكون  اإلمجايلاطراف العلم  أحداالول فاملمحقق يف الواقع 

وطهاكة االخر اما االول او الثاين اذ  اإلنائني أحدمن قايل العلم بنجاسة 

 اإلمجايلفيوجد االناء واحد نجس فكام انه هنا فيقال ان العلم  انه ال انكشف

 .فيمعلق بالطرف املمحقق فكذا يف موك نا

يف املثال املزبوك  منجزة واقعا اإلنائنيكال   نجاسة انبواسمشهد عىل هذا 

نجاسة احدمها مل فيمنجز كالمها النه جهل ب اإلمجايلولو مل فيكن سوى العلم 

املزبوك باي من الطرفني وال فيؤثر يف  اإلمجايلوبالمايل فال فيرتاط العلم  مركب
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 . تنجزه لةرض انه جهل مركب وليس علام حقيقيا مطابق للواقع 

املنحل بدوا  واألكثراملر   بني االقل  اإلمجايلالمنجيز نايشء عن العلم ف

مجر  فالثاين  أماول هو املنجز واأل اإلمجايلالعلم  ف-المحلييل  اإلمجايلبالعلم   

 .جهل وخيال 

 .يف املقام مرامه هذا غافية بيان

هو انه قد اسمشهد عىل مدعاه بان المنجيز هنا  ل املهم هناؤالمسالكن  و

يف هذه ثابت يف كال الطرفني وهذا أول الكالم بل األمر بالعكس متاما فانه 

فيزفيد عليه فلو كان كالمها نجسا  يف احدمها  ون ما إالز احلكم احلالة ال فيمنج

وال  مل فيعلم بنجاسة احدمها ألنهعىل رشب نجس واحد  إالورشهبام مل فيعاقب 

 . فيعلم بنجاسمهام معا حمى فيعاقب عىل رشهبام 

ان حتليل العلم املذكوك اىل علمني فيمم يف بعض : عىل انه فيمكن ان فيقال 

مع المعليق  () ا هذا بالنساة ملا اجاب به السيد الروحاينيف مجيعه املواك  ال

 .عليه وقد عرفت عدم متاميمه

 :حيث قال  () ما اجاب به السيد الصدك أماو

لق العلم بالواقع اخلاكجي ان هذا االفيرا  فيموجه فيام لو كان املدعى تع)

م لطرفني باحلكم املعلوفيقال انه فيمعلق باي الواقعيني مع اتصاف كال ا ةماارش

  باإلمجال

لكان  العلم مصياا  ائام وانام  وإالولكن من الواضح ان املدعى ليس كذلك 
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 .هو ممعلق بالصوكة الذهنية احلاصلة يف افق النةس واخلاكج معلوم له بالعرض

ال اجلامع فيكون العلم مصياا  املدعى ان هذه الصوكة صوكة الةر  فيكون

 .باإلمجاللو كان هناك فر  ممصف باحلكم املعلوم 

كل من الةر فين  زاءابوان كان كال الةر فين   ممصةني به فيمكن ان جيعل 

هذا ( وليس واضحا باإلمجالوبا شن الصوكة امجالية اي انكشافها مكو إىلنظرا 

 .كالمه كفع مقامه

لالنطااق عىل كل منهام  مع كوهنا شخصية تصلح فيرص عىل ان الصوكة فهو

 .وال اتعقل هذا منه 

 .انت الصوكة شخصية فكيف تنطاق عىل اكثر من واحدك إذا ألنه

  .هذا بالنساة اىل ما اجاب به السيد الصدك وقد عرفت عدم متاميمه افيضا

هذا االفيرا  عن املحقق  ان فيدفع سلمه اهلل االسماذالسيد  ل واوقد ح

 :قالف () العراقي

مل فير  عىل  عوى امجالية الصوكة العلمية يف موك   ()ان املحقق العراقي 

ومل فيقل ان الصوكة شخصية وال اهنا ممعلقة بالةر  الواقعي . مجايلاإلالعلم 

 .غري معينة المعلق  ألنهموجو ة يف هذا املوك   واإلمجالية

جزئية الصوكة  نقوامها ا () ن نظرفية املحقق العراقيولكن ظهر لك ا

 .بمقاكنة املوك  بالنكرة الذي جعل جزئيمها من القيد اخلاكجي 

 لعراقي مل فيلمةت ملوك  احماملية اتصاف االناء الثاينواالنصاف ان املحقق ا
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 إالفنظرفيمه ال تصلح  وككز يف نظرفيمه عىل اثاات الةر  املر   باإلمجالباملعلوم 

 .بمعاجلة املشكلة يف موك  العلم بعدم وجو  فر  ثان للمعلوم باجلامل

 :وحتقيق احلال يف املقال

 باإلمجالكان للمعلوم  إذاوك  ما م: انه فيوجد موك ان فيناغي الممييز بينهام 

وطهاكة اآلخر  اإلنائني أحدعلمنا بنجاسة  إذاخصوصيات تعينه يف اخلاكج كام 

 .مصياا  وكان العلم

 إذاخصوصيات تعينه يف اخلاكج كام  باإلمجالمل فيكن للمعلوم  إذاوموك  ما 

 .نجاسة اآلخر  احماملمع  اإلنائني أحدعلمنا بنجاسة 

 :ولكل موك  حكم

انقلب  وإالن العلم تابع للحكم فالمحقيق فيه أن فيقال أ األولما املوك  ا

م لكان عىل يش والعلم عىل يش آخر كان هذا الع إذاالعلم جهال فان احلكم 

 .ي مطابق للواقعجهال واملةروض أنه علم أ

واحلكم يف العناوفين امللحوظة مرآة للخاكج انام هو عىل اخلاكج ال عىل نةس 

هنية اذ لو كان عىل الصوكة الذهنية للزم ان تكون ملحوظة اسمقالال الصوكة الذ

ن هذا غري ىل العنوان يف القضية احلقيقية واملةروض أكام يف حال احلكم ع

مقصو  كام انه لو مل فيكن احلكم عىل املرئي بل كان عىل العنوان الذي هو مرآة 

ة ما كان احلقيقي ىل قضية حقيقية اذ القضيةللزم انقالب القضية الشخصية ا

 .املحكوم عليه فيها هو العنوان بام هو 



 97 رسالة  يف حقيقة العلم األمجايل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

( من يف بيمي جيب اكرامه) فأقول علمت بوجو  كجل يف بيمي عامل  إذافمثال 

قد لوحظ مرآة لذلك الرجل املعني يف الواقع املر   ( من يف الايت)فهنا عنوان 

لزم الشخص عندي والقضية هنا شخصية ولو كان احلكم هنا عىل اجلامع ل

 .احلكم بوجوب اكرام كل من يف بيمي وليس بمقصو 

الصوكة الشخصية المي حذفت عنها وهكذا فيقال يف الصوكة الشاحية ويف 

بعض اخلصوصيات املشخصة بحيث  لو انقطع النظر عن اكتااطها بمحكيها 

 .لصاكت كلية

ذهن حلاصل يف الالن ا إمجايلوعلمي باملحكي من خالل احلاكي علم 

 .يف اخلاكج ىل مايف اخلاكج من حقيقة اخرى غري حقيقة مااملنطاق ع

ذ هو فاقد خرى كان العلم احلاصل من خالله امجاليا اكان من حقيقة أوملا 

و المي مسحت أي كالصوكة الةوتغرافية املشوشة جلملة من مشخصات املحك

 .منها بعض املعامل 

المةصييل باجلامع هي العلم  اإلمجايلن حقيقة العلم فيظهر وهن  عوى أومنه 

علم مقرون بالشك  اإلمجايلوان االخمالف بينهام من ناحية القرفين فالعلم 

ومنه فيظهر ان  عوى رسفيان المنجيز للواقع يف غافية  بخالف العلم المةصييل ،

 .املمانة

فالمحقيق فيه ان فيقال ان احلكم فيه من قايل احلكم يف  : املوك  الثاين وأما

زمة للقضية الكلية من قايل بعض املاء سائل ، وقد عرفت القضافيا اجلزئية الال
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سابقا ان احلكم هنا عىل الةر  املر   باملعنى املمقدم فان املحكوم عليه ليس هذا 

لكذت بانمةائه  وإاللكذبت بانمةائه وال ذاك الةر  املعني  وإالالةر  املعني 

ةروض ان الةرض هو لنقلات اىل قضية كلية وامل وإالوهكذا ، وال مجيع االفرا  

الةر  والاعض  إالاحلكم عىل الةر  ولذا جيء باعض فليس املحكوم عليه هنا 

الةر  املعني  إالال فيوجد لدفينا بعد ان كان احلكم عىل الةر   املر   يف الواقع اذ

ان احلكم يف القضية  :تقول والةر  املر   وقد بطل االول فيمعني الثاين فلذا 

 .  معني ثاوتا ال عىل بعض معني ثاوتا مر   اثااتا اجلزئية عىل بعض غري

اذ اخلصوصيات املجهولة خاكجة عن  ائرة  إمجايلوالعلم هنا تةصييل ال 

 .املحكوم عليه

 .اما يف املوك  السابق فهي  اخلة ال نطااق العنوان عىل الةر  برممه

لةر  فالمحقيق هو اجلمع بني ما نسب للمدقق العراقي من ان املعلوم هو ا

ي أهو الةر  املر   وك باإلمجالاملحقق اآلخند من ان املعلوم  وكأياخلاكجي 

فينحل اىل  اإلمجايلالنائيني ومن تاعه من ان املحكوم عليه هو اجلامع وان العلم 

 .علم تةصييل باجلامع وشك بدوي باخلصوصيات

 ومن االسااب المي ا ت اىل المشوفيش هو عدم الةصل بني املوك فين ، وعدم

 .حتليل الصوكة الشاحية ، وعد االلمةات اىل تاعية العلم للحكم 

حيث 242ص  2ج  () ما اسمشكله املحقق االصةهاين: االشكال الثاين 

 :ذكر
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 أورض اجلهل هبا ةعلق باخلصوصية املعينة فهو خلف لن العلم اما ان فيمأ

معلق ذها يف اي وعاء فال بد ان في تقركباخلصوصية املر  ة وهي مما ال فيمعلق 

 .باجلامع 

ان الصوكة اما شخصية فالعلم هبا تةصييل واما كلية  :وبصياغة اخرى 

 .فالعلم هبا علم باجلامع 

البد من معرفة كانت شخصية  إذا هناافة امجالية وال نمصوك صوكة شخصي

 مل متيز كام فإذااخلصوصية واذا علمت باخلصوصية   فال بد من متييز ذي الصوكة 

 .هي كلية بل فليست شخصية  يلاإلمجايف العلم 

الوجدان شاهد عىل ان الصوكة الشخصية غري عنه بان  :وفيمكن اجلواب 

مالزمة للممييز فانه عندنا عرشات الصوك اجلزئية ولكن ال متيز اصحابنا 

 . ، وكالصوكة املرآتية  كالصوك املرتسمة عندنا عن االئمة وغريهم

ان اخلصوصية املعينة  غري وال خيةى عليك ان مانى املحقق العراقي 

فالصوكة الشخصية واحدة للخصوصية املعينة وان كانت اخلصوصية املميزة 

 .فاقدة للخصوصية املميزة

وهذا ما ذكره صاحب املنمقى كر  عىل من اشكل هبذا االشكال حيث قال 

هو وغري العلم باجلامع والعلم بالشخص تةصيال  اثالث افيمكن ان نمصوك شق

  .خلصوصية املميزة حصولالشخص بال تعلق العلم ب

 .وال مالزمة بني نةي العلم باخلصوصية وتعلقه باجلامع
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انه قد حصل اخللط بني الصوكة الشخصية بذاهتا كالصوكة : وبعااكة اخرى 

املعلومة تةصيال وبني الصوكة الشخصية المي اكمسات من اكتااطها بالةر  

 .املمشخص 

بنةس ما تعلق به العلم  اإلمجايلالعلم هذا مضافا اىل ان من فيرى تعلق 

المةصييل اي العلم المصدفيقي ال المصوكي له ان خيماك ان االخمالف بينهام ليس 

يف املمعلق بل بيش آخر كنةس ذايت العلمني 

 (باجلامع اإلمجايلتعلق العلم )
ل واان هذه النظرفية مشوشة يف كلامت االعالم وممةرقة املطالب ونح : أقول

بالمماع يف كلامت االعالم الذفين قالوا  حقيقمهاجالة مجع شملها وبيان يف هذه الع

هبا 

 :93ص  2ج  () قال املحقق االصةهاين:  () اجلامع االصةهاين - 

املصطلح يف هذا الةن ال تةاكق المةصييل يف حد  اإلمجايلان حقيقة العلم )

 :ثم قال  ، يف نةي تعلقه بالةر  املر  بعده  رشع و (....مها  ية وليساملالع

بل المحقيق ان طرف العلم فينكشف به تةصيال ال جمال للرت   فيه بام هو )

طرف العلم اذ القائم بالنةس  الذي به تشخص مقولة العلم امر جزئي شخيص 

 ....بحسب هذا الوجو  واملر   بام هو مر  

 .نعم ممعلق طرف العلم جمهول اي غري معلوم

العلم  إىلااكفية باملر   بل ضم اجلهل حقيقة وال اعم ةق صةفلم فيلزم تعل
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منكشف تةصيال من صاك سااا ذهذا االسم واال فالعلم علم  ائام وممعلقه بعده 

 .(هو طرف العلم  ما سغري تر فيد يف نة

 .هذا كالمه كفع مقامه

بممعلق طرف  فيرتكب من علم تةصييل وجهل اإلمجايلونسمةيد منه ان العلم 

وهو ما فينطاق عليه ممعلق العلم فاجلهل  واملمعلقبالطرف اي املوضوع  العلم و

فلو قيل  ،  اإلنائنيبنجاسة هذا االناء بعينه والعلم بنجاسة اناء ال خيرج عن هذا 

الوجوب الصالتني فهنا الوجوب معلوم عندك ولكن ممعلق  أحدجيب عليك 

مع  ، ومل جيعل اجلاال خيرج عن الظهر واجلمعة  هو ما العلمالذي عرب عنه طرف 

خيرج  ما ال) هو عنوان االحد كام صنع القوم بل جعله شيئا آخر وهو عنوان 

 (.عن الطرفني

والنكمة يف ذلك هو تصوكه ان جعل ممعلق العلم هو عنوان األحد فيسملزم 

 .تعليقه بالةر  املر  

فيمصل من ضم  واإلمجالمر شخيص جزئي كام ذكر يف املمن أوهذا املمعلق 

 .اجلهل  إىلالعلم 

 .من هذا الايان اقرفيا 579ص  2ج  يف د ذكروق

ذكرها تمميام للةائدة نبعض الموضيحات المي  بإضافةولكن 

و غرضه  ( مهان طرف ممعلقه جمهول اي غري معلوم بخصوصي)حيث ذكر 

انه ليس بمجهول مطلقا كام انه ليس بمعلوم مطلقا بل هو معلوم من جهة 
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 .المةصييل جمهول من جهة العنوان اإلمجايلالعنوان 

اجلامع بني اخلاصني املحمملني فهو  إالاملعلوم  فال حمالة ليس):وقال افيضا 

ان مركب من علم واحماملني بل من علم تةصييل بالوجوب ومن علم اخر ب

و أفينحل اىل علمني  اإلمجايلفيظهر منه ان العلم  (طرفه ما ال خيرج عن الطرفني 

 .علمني واحماملني

ما ) ليس هو عنوان االحد بل عنوان  اإلمجايللق العلم كام فيظهر منه ان ممع

 وقد عرفت النكمة فيه والمي تظهر من نةس كلامته ( ال خيرج عن الطرفني 

 :فالنميجة

 :فيرى  () ان املحقق االصةهاين

 .هي علم تةصييل خاص اإلمجايلان حقيقة العلم  - 

 .انه فينحل اىل علمني واحماملني -2

 .ر  املر  ان ممعلقه ليس هو الة -3

وكمةرفيع عىل ذلك ذكر ان ممعلقه ليس هو عنوان االحد بل اجلامع هو  -4

 (ما الخيرج عن الطرفني) 

 .ان ممعلق العلم جزئي شخيص الن ممعلقه هو الصوكة الذهنية -5

  . () اجلامع النائيني -2

الذي  بالمكليف العلم ان يف ماحث 3ج  75ص  يف فوائد االصول قال

 .اإلمجايل فيعمه و أومةصييل بال هل خيمص تقاح معه املعصيةحتسن معه الطاعة و
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 بأحداملكلف  إىلان العقل فيسمقل بقاح خمالةة المكليف املحرز الواصل )

فان المكليف يف مواك  العلم  ، اإلمجايلومن مجلمها العلم  ، الوصول طرق

فنةس  وإالانام فيكون يف املمعلق  واإلمجالاملكلف وحمرز لدفيه  إىلواصل  اإلمجايل

معلوم تةصيال وهو عىل ما عليه من امجال املمعلق فيصلح الن  واإللزامالمكليف 

فيكون بعثا مولوفيا وفيمكن ان فيكون االناعاث عنه بحيث لو فرض انه لو كان 

فيمعلق  ان من  ون اإلمجالهو عليه من  اخلطاب الواقع كذلك اي عىل ما

صلح الن فيكون  اعيا لك تكليةا مولوفيا فيذ االطراف لكان  أحدبخصوصية 

وحمركا الكا ة العاد نحو اممثاله وفينمج نميجة المخيري الرشعي والعقيل فاجلهل 

وال فيمنع عن حكم العقل بقاح االقمحام  باإلمجالباخلصوصية ال فيرض باملعلوم 

 (.عىل خمالةمه وذلك واضح ال فيناغي اطالة الكالم فيه

 :الكالم لموضيح مرامه بإطالةباس  أقول ال

ان العلم المةصييل فيمنجز معه المكليف ، واالحمامل ال فيمنجز معه :  ولفنق

 .المكليف أو فيمنجز بشكل قابل للرفع 

من قايل العلم المةصييل أو من قايل االحمامل ؟ ذكر  اإلمجايلفهل العلم 

 .قدس رسه انه من قايل العلم المةصييل 

 .وفيمكن ان نسمخلص من كالمه  ليالن

هي علم تةصييل بالمكليف وااللزام وجهل  اإلمجايلان حقيقة العلم  - 

 .باملمعلق
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واحليثية املهمة حلكم العقل هي حيثية المكليف واما حيثية املمعلق فغري 

 خيلة يف حكم العقل ، وبام ان احليثية الدخيلة ال قصوك فيها بل املةروض اهنا 

 .منكشةة  فلذا حيكم العقل 

العقل نظري نساة اجلهل بزمان االنشاء أو واما اجلهل باملمعلق فنسامه حلكم 

 .مكانه

ان مناط المنجيز هو قابلية احلالة العلمية لمحرفيك املكلف فلذا نقول  -2

بانه يف حالة الغةلة المامة أو حالة القطع بعدم المكليف ال تنجيز لعدم قابلية 

 .المكليف للمحركية يف هذفين املوك فين

ولذا قيل افيضا .للمحرفيك ية المكليف معه ولذا قيل بان االحمامل منجز لقابل

 .ان العم المةصييل منجز الن المكليف معه فيكون له اقوى قابلية للمحرفيك

 .فكيف ال فيكون منجزا اإلمجايلوهذا املناط للمنجيز موجو  يف حالة العلم 

 بأحدواسمدل عىل وجو ه بان المكليف لو كان ممعلقا واقعا باجلامع اي 

يف امكان حترفيكه فكذا لو كان ممعلقا باملصداق املعني وكان االفرا  فال شاهة 

 .ممعلق العم هو اجلامع اعني االحد

ههنا اعضال وهو ان املةروض يف املقام وجو  تكليف واحد ال  : أقول

تكليةني مسمقلني او ممحدفين بنحو تعد  املطلوب ال اقل من ان الكالم يف العلم 

 اإلمجايلانه فيوجد يف العم : يه فنقولفيعم صوكة وحدة المكليف وعل اإلمجايل

جهة تنجيز وهي العلم وجهة تعذفير وهي اجلهل فموجد جهمان معذكة ومنجزة 
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كام لعله ال زم من قال بمعلق العلم -فاما ان تكون هاتنان اجلهمان شيئا واحدا 

بالواقع الذي له عنوان تةصييل الذي فيوجد شك بلحاظه وحكام تعلق  اإلمجايل

  الواقعي باعمااك انطااق عنوان خاكج عليه فااالوىل ان فيمعلق الشك العلم بالةر

: او تكون اجلهمان خمملةمني فحينئذ نقول  -عمااك انطااق عنوانه الذايت عليهبه با

اما ان فيعرض وجو  تكليةني او تكليف واحد بنحو تعد  املطللوب بحيث 

فممنجز اجلهة املنجزة  فيمعلق تكليف باجلهة املنجزة وتكليف اخر باجلهة املعذكة

وفيكون هناك معذكفية بلحاظ االخرى لوجو  املقميض يف كل منهام مع عدم املانع 

 .ولكن املةروض ان هذا خالف املةروض

واما ان فيوجد تكليف واحد ذو مطلوب واحد فهو اما ان فيمعلق باجلامع 

وال شك يف االطراف وهذا خالف الةرض  إمجايلفيلزم ان فيكون هناك علم 

لزم ان دجب موافقمه القطعية وحترم خمالةمه القطعية قوال واحدا الن العلم فيه وفي

تةصييل وهو خالف الةرض النا نمكلم بعلم وقع الكالم فيه حمى قيل بانه دجوز 

 .خمالةمه

قلنا بمعلق المكليف  وإذاذكر  قلنا بمعلقه باجلهة املنجزة فيلزم ما إذافاذن 

دجب موافقمه لقطعية دجوز خمالةمه القطعية  كام الباجلهة املعذكة فيلزم القول بانه 

 .قوال واحدا وهو خالف  الةرض

ما كجعنا للواقع نجد ان احلكم تعلق بالةر  اخلاكجي فقط  ون ما  وإذا

بالنجاسة ونحوه فيكون مركز احلكم الوضعي  اإلمجايلسواه فةي مثال العلم 
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الحد فال حكم وضعي اجلامع وهو عنوان ا وأماوالمكليةي هو الةر  اخلاكجي 

 .وال تكليةي بلحاظه

فام فيه تكليف بلحاظها  كام ان احليثية املنجزة هي حيثية اجلامع المي ال

المنجيز ال تكليف بلحاظها فاملقام كمن  تنجيز بلحاظه وما فيه جهة تكليف ال

فيقطع بوجوب اكرام وجيهل وجوب الذهاب مع ان الصا ك من املوىل هو الثاين 

 .فقط 

الشكال فينال حمى من ذهب اىل ان ممعلق العلم هو اخلاكج فانه وهذا ا

 .باالوىل فيكون ممعلق الشك افيضا فيلزم ما ذكر

 .حقيق  وبالمأملفانه  قيق  بالمأملوعليك 

  .وقد انقدح هذا االشكال يف اثناء املااحثات 

 0 ص  4ج  افيضا يف الةوائد وقال

وتنحل القضية املعلومة عااكة عن خلط علم بجهل  اإلمجايلان العلم ) 

اخللو يف ضمن مجيع  عضية معلومة بالمةصيل عىل سايل منق إىل باإلمجال

 أحداالطراف وقضيمني مشكوكمني يف كل طرف باخلصوص فلو علم بوجوب 

يال وهي وجوب احدمها عىل سايل اشياء فهنا قضية معلومة تةص أوالشيئني 

الطرف باخلصوص  اخللو وقضيمان مشكوكمان احدمها وجوب هذا نعم

وجوب الطرف االخر باخلصوص ولو كانت االطراف ممعد ة  خرىواأل

 (.فالقضافيا املشكوكة تزفيد بمقداك عد  االطراف 
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 .فاملمحصل من كالمه كفع مقامه

فينحل اىل علم تةصييل برشطية مانعة اخللو وهي اما هذا  اإلمجايلان العلم 

. الرشطية بإطرافنجس او ذلك نجس وجهل 

ان اجلامع مطلق يف كالمه فيمكن محله عىل اجلامع اجلزئي الذي  وحيث

فيكمسب تشخصه من اشاكته للخاكج الشخيص وبذلك حيص الموفيق بينه وبني 

املحقق العراقي عىل ما هو المحقيق يف تةسريه كام تقدم منا فانه كان فيرى ان 

اي الصوكة    مر   عند العاملرما فيمكن ان نصةه بانه ف اإلمجايلممعلق العلم 

 .الشخصية المي حيممل ان تكون ذهذا وحيممل ان تكون لذاك

حيث تانى نةس نظرفية  يف اجلامع ( ام ظله) نظرفية السيد السيسماين -3

يف امكان وجو  جامع بني الوجوبات املمعد ة ، الشيخ النائيني مع املناقشة 

 :نه قال أ عنه االسماذ مد ظله حيث نقل

 .العرض للمعروض أو املاهية إىلالوجو  ة علقه اما نساان نساة الوجوب ملم

ومها  اثنان ال انه وجوب واحد  ا وجوبان حمممالن ممعلقهام خمملفنفهنا عند

 .ممعلقه واخملف

فيصح ان اقول بان املعلوم باالمجال فيام لو علم بوجوب الظهر  هلفعىل هذا 

 ؟اجلمعة هو وجوب احدى الصالتني أو

خمملف ممعلقه فلو ممالن ال وجوب واحد وجوبان حم ندناال فيصح النه ع

كان وجوب واحد خمملف ممعلقه فيصح قويل وجوب احدى الصالتني 
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اعمااكي بني الوجوبني بخالف اما زفيد يف  أوحقيقي  فال فيوجد هنا جامع

عمر فيوجد علم باجلامع وهو االثنان وفيكون العلم هنا شخيص بالنساة  أوالداك 

 .للجامع 

  :وحمصل كالمه

 فيوجد جامع حقيقي وال اعمااكي بني الوجوبني بل اجلامع املوجو  انه ال 

الوجوبني ال وجوب االحد ،  أحداوجوبني فاجلامع هو  أحدانمزاعي وهو 

العلم  ف مماصال كان اجلامع إذاحد اما البد ان فيمقوم بعنوان اال اإلمجايلفالعلم 

  .ااجلامع انمزاعي د ان فيكونبلحاظ اجلامع املماصل فيكون  علام تةصيليا فال ب

 .اذ اجلامع موجو  اال ان فيقال انه ال فيوجد جامع بني النسب ملأت هيف ولكن

 :وتوضيح مرامه 

الوجوبني ال وجوب  أحدان اجلامع بني وجوب الظهر ووجوب اجلمعة هو 

ذلك الن رشط كون اجلامع فيمعلق باالول  ون الثاين و اإلمجايلاحدمها فالعلم 

 .ا  حقيقية الوجوبنيهو وجوب احدمها احت

 :وفير  عليه 

بانه اما هذا اسد او ذاك غزال فيصح ان فيقال  اإلمجايله يف حالة العلم ان - 

 .باين اعلم بان احدمها حيوان وانا اعلم بان احدمها حيوان

 .وهذا يش وجداين غري قابل للمشكيك

اقع الةعلني واجب فهل هذه القضية صا قة وذها و أحدقيل بان  إذاانه  -2
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 .او كاذبة

ان الوجدان قاض بصدقها وبعد فرض صدقها فام املانع من ان فيقال ان 

 .ممعلق هبا اإلمجايلالعلم 

الةعلني واجب فهل هو  أحدبان  اإلمجايلانه ما املانع من نعلق العلم  -3

 املوضوع وان االحد ليس املحكوم عليه حقيقية؟

ة الوجوب والرت   يف كان هذا هو االشكال فهذا فيايت حمى مع وحد إذا

 .الوجوبني حاصل أحداملمعلق بل فيايت حمى يف اجلامع الذي اخماكه وهو ان 

صح المعاري فهذا فيايت  إذاهنا نوع الوجوب  او هو املحمول وهو ان املحمول

 .يف كل قضية من هذا القايل

او هو ان الوجوب املنسوب للظهر غري الوجوب املنسوب للجمعة فهذا فير 

 .ثل االسد واالنسان حيوان حمى يف م

املمعلق الةعلني ال فيسملزم كون  أحدان ابطال كون املمعلق هو وجوب  -4

فيوجد شق ثالث خال من حماذفير االحد  برممها وهو  إذاالوجوبني  أحدهو 

 . ()املحقق النائينيتعليقه بالقضية املنةصلة كام صنع 
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 (يف غاية الفكر ()نظرية الشهيد الصدر)
 18 -11ص :قال  

عااكة عن المصدفيق بجزئي ممخصص بخصوصية واقعية  اإلمجايلن العلم أ)

حد الةر فية وفيكون يف عني احلال قابال  إىلبنحو فيكون خاكجا عن حد اجلامعية 

 (.يل وجزئي باحلمل األ ألنهللصدق عىل اكثر من واحد بحسب اخلاكج 

الواحد جزئيا وكليا ، وهلة مشكلة اذ كيف فيكون اليش  ألولوهذه العااكة 

يل بحسب ذاته قابل للصدق قايل  انه ك نولكن فيمكن تةسريها باحد وجوه م

الوجو فية لةر  ممشخص  باإلشاكةفين ولو بنحو الادل اال انه تشخص عىل كثري

، ومن قايل ان عنوان االحد قد اخذ يف ماهيمه االحدفية وهي تنايف الصدق عىل 

بل نجده فيقال  انطااقه عىل اكثر من واحدكثريفين ، ولكن مع ذلك نجده محل 

ذلك وليس االمر جمر  احمامل فكيف نجمع بني هذفين االمرفين؟ واجلواب ان 

وجزئي باحلمل االويل وكيل باحلمل الشائع من قايل الصوكة  أحداالحد 

الكلية فالن هذا  وأماالشاحية جزئية كلية اما اهنا جزئية فالن املرئي ممشخص 

 .اكثر من احمامل اجلزئي فيوجد فيه

فر  شخصيا  هوو () السيد الروحاين رأيل فيرجع يف احلقيقة وكالمه

 .كثر من واحد بنظر العامل أمر   عىل 



 000 رسالة  يف حقيقة العلم األمجايل

 (االشكالية عل  نظرية اجلامع)
 :299ص  3ج  يف هنافية االفكاك ()لعراقيقال املحقق ا - 

انام كان باعمااك ممعلقه لكونه عااكة عن الصوكة  باإلمجالفان اتصافه )

ال  بني الطرفني وذلك افيضا االمرفين وباجلامع أحدا بعنوان االمجالية املعرب عنه

ولو بنحو احلكافية عن  اإلمجايلذاته ممعلق العلم حيال بمعنى ان اجلامع بنةسه و

 إىلامجالية   مرآةمنشاه كام يف الطايعي املاخوذ يف حيز المكليف بل بام انه 

 نيع باإلمجاللغطاء لكان املعلوم ا لو كشفبحيث . اخلصوصية الواقعية 

املعلوم بالمةصيل ومنطاقا عليه بماممه ال بجزء حتلييل منه كام يف الطايعي بالنساة 

 (.فر ه  إىل

اشكاال عىل -57 ص  4ج -من هذه العااكة  ()واسمةا  السيد الصدك

 :مانى اجلامع حيث قال 

ية اجلامعية يف عىل احليث إالان العلم لو كان ممعلقا باجلامع فال فيمصف )

االفرا  المي هي جزء حتلييل من الةر  الن اجلامع انام فينمزع فيطرح اخلصوصيات 

الةر فية ومعه فيسمحيل ان فينطاق عىل الةر  بماممه اي بام هو فر  مع اننا نجد ان  

ذكر ان االحد فينطاق عىل الةر   () فاملدقق العراقي (.كذلك  اإلمجايلاملعلوم 

قال الوصف االول  () ذلك جامعا والسيد الشهيدبماممه ولكنه جعله مع 

 .ن الثاين فينافيه أ وكأى
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 .54ص  5شكله صاحب املنمقى ج أاالشكال الثاين ما  -2

االمر بني حمذوكفين فانه ال فيمكن  عوى   وكان النقض بمواك )  :قال  

والرتك لرضوكة حتقق اجلامع بواحد منهام      اجلامع بني الةعل  باإللزاملم تعلق الع

 . (به لإللزامفال معنى 

عنه بالاناء عىل انمةاء احلكم الةعيل يف هذه املوك  لعدم ترتب  وأجاب

 .نحو كان  بأيالداعوفية عليه فال معنى لمعلق احلكم الةعيل 

عىل ختيل ان ماني  أنهبعن هذا االفيرا   سلمه اهلل االسماذ السيد وأجاب

ال فيوجد  بأنهاشكل عليهم ومن ثم  ممأصالالقوم جيعلون ممعلق العلم جامعا 

بني الوجوب واحلرمة بناءا عىل املغافيرة بينهام وعليه فال فيمكن ان  ممأصلجامع 

يف  وكان االمر بني املحذوكفين هو اجلامع الن  اإلمجايلفيقال بان ممعلق العلم 

 . وقد عرفت عدم وجو ه يف املقام املمأصلاملنظوك من اجلامع هو اجلامع 

ولكن مل فيعرف من المزم بانه ال بد ان فيكون اجلامع ) ثم اجاب عنه بقوله

  .(االمرفين أحدمماصل فان املمعاكف عندهم المعاري بوجوب 

 فهم من صاحب املنمقى ان عدم وجو  جامع سلمه اهلل وكان االسماذ

   .لإلشكالهو املوجب  بني احلرمة والوجوب مماصل

وب امع حقيقي بني الوجاملشكلة ليست يف عدم وجو  ج لكن نقول انو

لرضوكة ) :حيث قال  يف ذفيل كالمه هي ما اشاك اليها املشكلة إناموواحلرمة 

وهذه املشكلة ال ختمص باجلامع احلقيقي وحمى لو  (حتقق اجلامع بواحد منهام
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 .كان اجلامع انمزاعيا فهو فيمحقق باي فر 

 (اإلمجايلاملختار يف حقيقة العم )
ضلة المي حريت االفكاك والمحقيق بعد هذا العرض الطوفيل يف هذه املع

 :فنقول عىل مركز االشكال يف املقام  فيناثق من خالل الرتكيز بالقيل والقال

ان تكون  وأماتكون حاصلة يف الذهن وهذا هو اجلهل  ان الالصوكة اما 

حيث كونه ممعلقها من   إىلقيست  إذاوالصوكة املوجو ة يف الذهن  موجو ة ،

 هو فهذا الوجو  وباملصداق بأصلذعان ان حيصل اال أمافموجو ا باخلاكج 

 للواقع  وتاكة ال فيكون مطابقا للواقع تاكة فيكون مطابقالعلم المةصييل وهو 

 .وهذا هو الشك واالحماملاالذعان حيصل  ان ال وأما

حيصل االذعان  بيشء  ان هذا هو االصل ولكن توجد عندنا حالة وهي

الصوكة وانطااقها وفيشك يف ما وجو   بأصلان فيعلم  فقل أوواجلهل بيشء اخر 

واقع  إىلصوكة ذهنية  ؟ عندما نقيس احلالة تنطاق عليه وممى حتصل هذه

شك يف انطااقها عىل نالصوكة يف اخلاكج قطعا و فعند ذلك نعلم بوجو خاكجي 

حيثيمي  الشك بوجو عن  فهذه احلالة ختملف عن العلم المةصييل و  .اي واقع

وشك بلحاظ اين  ، بوجو  يشء يف اخلاكج اليقني تر فيد فهي علم بلحاظ علم و

فيمقوم من حيث انه علم  اإلمجايل، فالعلم  طااق هذا اليشء عىل اي واقعاجهل ان

. بالرت فيد يف االنطااق إمجايلبصوكة وواقع ذهذه الصوكة وفيمقوم من حيث انه 

ومن حيث كليمها  ، االعالم اخملةوا يف هذه الصوكة من حيث ماهيمهاو 



 سلسلة الرسائل األصولية 004
 

واخملةوا يف الرت فيد يف  ،ومن حيث مقداك حكافيمها عن الواقع  ، يمهاوجزئ

 .هل هو معني او مر   واخملةوا يف الواقع ، االنطااق

ح به لكن البد منه فان قولنا   غري مرص االخري ال خيةى هذا االخمالفو

 اهيام الواقع 0  إىل  بعض املاء الااك  عىل نحو القضية اخلاكجية وكان املاء من 

 كذب القضية ؟تانمةى الواحد هل فينمةي الواقع و فإذا

فالبد من المدبر يف هذه العنارص وهذا مةماح  اإلمجايلأكفيد حتقيق العلم  فإذا

 .اإلمجايلأول لمحقيق حقيقة العلم 

ان فيسمحصله من كان بصد  كشف النقاب عن حقيقة  وهنا مةماح ثان البد

المي فيمصوك فيها العلم اىل القضافيا  االلمةاتهذه املااحث وهو انه البد من 

العلم المصدفيقي ال المصوكي  من مواك  اإلمجايلفيعلم ان العلم ومنه  ، اإلمجايل

  :فنقول

 :المالية ةلألمثباوناينها  اإلمجايلفيمصوك فيها العلم  عندنا عدة قضافيا

 أوواحد يف الداك وشككنا يف كونه هذا الشخص  كجللو علمنا بوجو   - 

 .ذاك 

   .ية الكذائيةله اخلاص الطايعمني ىأحد لو علمنا بان -2

وتوجد عندنا حالة ثالثة وهي ترفق تلك احلالمني وهي احماملية ان  -3

هذه  اذه هناك طايعة ثالثةكون تواحماملية ان ، افيضا  كجل آخرفيكون هناك 

  :ننطلق من هذه القضافيا لنعرف خواصهاولاخلاصية افيضا 
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ال فقياسها باخلاكج   إىلواحليوان من  ون ان ننظر  الرجل إىلنظرنا  فإذا

للخاكج ووجو ه  اقيس إذال جزئي والثاين كيل ولكن املشكلة وشك ان األ

عن القدك املشرتك بني الةر فيني  انحيكي أوعن مشخصاته  يانالواقعي هل حيك

مقام املةهوم ال  خل ذها يف فكلية الصوكة وجزئيمها يف  ؟اخلاكجيني املحمملني

 .يف اثاكة بعض الشاهات  المأثريوان كانت ذها بعض  اإلمجايلالعلم  احثم

امر خاكجي  إىلهذه الصوكة هل هي جزئية بلحاظ اشاكهتا وبعااكة اخرى  

فيمكن ان تكون كلية وفيمكن  أوكثر من فر  أحتكي عن  ألهناهي كلية   أوجزئي 

  ؟ان تكون جزئية

  :ويف مقام حتقيق احلق نقول 

اس للخاكج فينمج اجلزئية فانه فيمكن ان فيشاك بمةهوم كيل يف ليس كل قي

مر   بني عمر وخالد فان هذه احلكافية ال  إنساناخلاكج كام لو  علمت بوجو  

توجب اجلزئية فيمكن ان تكون كلية وفيمكن ان تكون  جزئية فالصوكة اجلزئية 

ياسها ىل والكلية يف القضية الثانية ال شك وال كفيب عند قويف القضية األ

هنا يف هذفين القضيمني انطااق عىل مشخص  ألنهللخاكج تكون صوكة جزئية 

انسانية زفيد وحيوانية احليوان  إىلست كلية والصوكة مشرية يية يف زفيد لاإلنسانف

يف الصوكة مةهوم جزئي  املأخوذذو اخلواص املعروفة فيكون مةهوم احدمها 

 ثانيةهذا بالنساة للحالة االوىل وال .مر   ال كيل 

 . باإلمجالبالنساة اىل احلالة الثالثة وهي احمامل تعد  املعلوم  وأما
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 فهذا املوك اخر  كجلونحممل وجو   رجلهذه احلالة نعلم ب فنقول انه يف 

ويف هذه . قايل القضافيا الرصف وجو فية الالبرشطية بالنساة للزفيا ة من 

وجو  انكشف  وإذا اواحد فيكون املعلوم جزئي ان الةر انكشف  إذاالقضافيا 

 .افيكون كلي اكثر من فر 

الن احلكم هنا ليس عىل  بني الكلية واجلزئية  ككوشفيكون املةهوم م

اخلاكج ليكون املحكوم عليه جزئيا اذ فيلزم ان تكون القضية كاذبة اذ املةروض 

 .ان كال الةر فين ممصف باحلكم

عىل هذا فيلزم ان ال  ألنهوال عىل املةهوم بام هو ليكون املحكوم عليه كليا 

تكون هناك حكافية عن اخلصوصيات واملةروض انه حاك عن اخلصوصيات 

 .املشخصة 

  .فالمحقيق ان هنا مةهوم ثالث ال كيل وال جزئي

من مقولة ان بعض املةاهيم ذات  ولعل هو مرا  املحقق العراقي

 .خصوصيات مشخصة ولكنها فاقدة للخصوصيات املميزة

ه موجو  خاكجي فيشابه اجلزئية وبام انه فينطاق عىل بام ان املوجو  هذاف

هو هذا  اإلمجايل، وبالمايل فيمكن ان نقول ان ممعلق العلم يشابه الكلية فاالثنني 

  .النحو من املةاهيم

من حيث اصل  عااكة عن صوكة معلومة اإلمجايلان العلم : واخلالصة 

باملعنى الذي ارشنا لية وفيمكن ان تكون ك عىل االفرا  مر  ة االنطااق وجو ها
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يف ما لو انكشف  وفيمكن ان تكون جزئية ثننيو انكشف انطااقها عىل االل اليه

.  .انطااقها عىل فر  واحد

فةي حالة انطااقها عىل فر فين ال تكون الصوكة كلية باالصطالح املعروف 

 .للكيل

 فيد يف وهكذا ليست هي مر  ة لدى العامل خالفا ملا اسمظهرناه سابقا بل الرت

مرحلة اعمق وهي مرحلة الثاوت بمعنى ان املةهوم فاقد للخصوصيات املميزة 

 .وان كان واجدا للخصوصيات املشخصة

وعليه فهذا النوع من املةاهيم هو يف احلقيقة برزخ بني الكيل واجلزئي 

باالصطالح املعروف وذلك الهنا حتكي عن املشخصات غري املميزة فمقاكب 

عىل فر فين حسب الةرض  اقهة ولكنها مع ذلك تنطاجلزئي من هذه اجل

 .فمقاكب الكيل من هذه اجلهة 

 .نظرنا القارص واهلل العامل ليهاهذا هو المحقيق حسب ما فيقو  
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